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Anotace 

Tato práce je zaměřena na návrh vhodné technologie čištění odpadních vod z výroby 

masných produktů tak, aby byly splněny legislativní požadavky na vyčištěnou vodu. 

V teoretické části jsou zpracovány zdroje týkající se problematiky odpadních vod 

z masné výroby, které nejsou příliš publikovány. Přihlédnuto bylo k nejnovějším trendům 

oboru. V praktické další části byla provedena řada měření a analýz nutných pro návrh 

technologie čištění konkrétní odpadní vody. Získaná data jsou následně vyhodnocena. 

Poslední část je tvořena vlastním ideovým návrhem čistírny odpadních vod, který může být 

vhodný pro projektovou dokumentaci. 

V průběhu monitoringu byl testován zapůjčený spektrofotometr firmy MERCK 

Spectroquant® Pharo 100 

Klíčová slova: masný průmysl, průmyslová čistírna odpadních vod, tlakovzdušná flotace, 

přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky 

 

Anotation 

This thesis is focused on project of appropriate waste water treatment technology 

from meatpacking industry, so that emission limit values for discharged water would be 

achieved. 

In the teoretical part are compiled sources concerning problematics of waste water 

from meatpack industry, which are not widely published. In this subject area the newest 

trends were taken into account. In the practical part series of analysis and measurements 

were made for waste water treatment technology proposition. Data are consecutively 

evaluated. The last part of this thesis comprises from wastewater tretment plant proposition, 

which could be used for project documentation. 

During the monitoring new borrowed spectrophotometer MERCK Spectroquant® 

Pharo 100 was tested. 

Key words: meatpacking industry, industrial wastewater treatment plant, dissolved air 
flotation, natural preservation Zabrezske and Koutske meadows 
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Seznam zkratek 

AK  Aktivovaný kal 

EL  Extrahovatelné látky 

BSK5  Biochemická spotřeba kyslíku 

CHSKCr Chemická spotřeba kyslíku oxidací chromanem draselným 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

ČIŽP  Česká inspekce životního prostředí 

DAF  Dissolved air flotation, tlakovzdušná flotace 

DN  Dosazovací nádrž 

EO  Ekvivalentní obyvatel 

KaZl  Koutské a Zábřežské louky 

k. ú.  Katastrální území 

Ncelk Celkový dusík 

NL  Nerozpuštěné látky 

N-NH4
+ Amoniakální dusík 

PAH  Polyaromatické uhlovodíky 

Pcelk  Celkový fosfor 

PEL  Polární extrahovatelné látky 

PK  Produkce kalu 

PR  Přírodní rezervace 

RL  Rozpuštěné látky 

OC  Oxygenační kapacita 

OV  Odpadní voda
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1. Úvod 

Už od první chvíle, kdy jsem se v rámci úkolů na mé bakalářské práci do lokality 

přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky v Dolním Benešově dostal, mě upoutal 

především vodní tok, na kterém plavala mastnota a vycházel z něj hnilobný zápach. Tento 

meliorační kanál měl být po další tři léta místem, kde jsem se pravidelně vracel a odebíral 

jsem vzorky povrchové vody ze sítě melioračních kanálů pro svou práci. 

Zdrojem bodového znečištění je výrobna masných výrobků, ze které jsou vypouštěny 

značně koncentrované odpadní vody mnohokrát přesahující limity dané legislativou, 

což bylo dokázáno v rámci mé bakalářské práce. Tato výrobna patří firmě vedené 

v obchodním rejstříku jako Jaroslava Klemensová – MASOMA, firma však také používá 

značku MK Klemens. Plovoucí nečistoty, včetně tuku, nejen že vypadají nevzhledně, 

ale ovlivňují přirozené vodní vlastnosti. Sedimentovatelné látky mohou mít vliv 

na bentické organismy a tvoří vrstvu, která zahnívá a dochází k tvorbě zapáchajících plynů. 

Velikým problémem je zde vnášení nutrientů do vod. 

2. Cíle práce 

Hlavním cílem této práce je zhodnotit míru znečištění odpadní vody vznikající při 

masné výrobě ve firmě MASOMA v Dolním Benešově – Zábřehu a navrhnout vhodnou 

čistírenskou technologii. Mělo by dojít k požadovanému odstranění biologického 

znečištění, ale také k odstranění dusíku a fosforu. Navrhovaný proces by měl splňovat 

legislativní požadavky kladené na vyčištěnou vodu, být ekonomicky co nejvýhodnější, ale 

měl by také umožnit rozšíření výroby, aniž by muselo dojít k úpravě technologie. Celý 

proces musí být co nejautomatizovanější, neboť se nepředpokládá přítomnost stálé obsluhy. 

V průběhu celé práce bylo úkolem sledovat současný stav recipientu a naměřené 

hodnoty porovnávat s limity danými vodoprávním rozhodnutím, platnou legislativou 

a vyhodnotit, zda-li jsou příslušné hodnoty dodržovány. Recipient byl monitorován 

v průběhu let 2009-2012 pomocí osmi ukazatelů (BSK5, CHSKCr, NL, N-NH4
+, Pcelk, Orozp, 

teplota, pH). V průběhu byly dále hodnoceny i další pomocné ukazatele. 
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Pro návrh čistírny odpadních vod bylo nutné provést rozbor surové odpadní vody 

a rozšířit ukazatele především o celkový dusík a extrahovatelné látky. Nutné bylo také 

zjistit celkovou potřebu vody v podniku denním odečtem vodoměrů. Návrh čistírny byl 

konzultován s odborníky, a to jak s lidmi zabývajícími se návrhy čistíren odpadních vod, 

tak s provozními obdobných zařízení. 

Testován byl také nový přístroj firmy MERCK Spectroquant Pharo 100 při stanovení 

ukazatele Pcelk. 

Cílem této práce je dále podat ucelený obraz o vlastnostech odpadní vody z masného 

průmyslu, přičemž většina vědeckých studií zaměřených na tento průmysl se zabývá 

odpadní vodou z jatek, která má rozdílné vlastnosti. 

Nezbytné také bylo, především pro samotnou firmu MASOMA, vypracovat 

teoretickou část popisující navrhovanou čistírenskou technologii a zvažující jednotlivé 

možné varianty. 

Po několikaletém jednání ohledně zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod 

do přírodní rezervace Zábřežské a Koutské louky, se nakonec došlo k rozhodnutí vystavět 

novou čistírnu odpadních vod. Tato diplomová práce bude předána zástupcům firmy 

MASOMA a bude z ní dále vycházet projektant. Nová čistírna odpadních vod musí být 

uvedena do provozu do data určeného vodoprávním úřadem, tj. do 31.12.2012. 
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3. Charakteristika odpadní vody z masného průmyslu 

Potravinářský průmysl patří mezi odvětví, která mají vysoké nároky na kvalitu 

odebírané vody. Většinou se využívá z hygienických důvodů voda pitná. V masném 

průmyslu se voda využívá například k chlazení, vaření, mytí surovin a produktů, 

a následně také mytí výrobních zařízení.  

Složení odpadních vod bude rozdílné u studených provozů, kde dochází k porážce, 

bourání či balení, a u provozů, kde se operuje s většími teplotami vody, to znamená 

u výroby uzenin a vařených výrobků. U prvního typu provozu bude převažovat znečištění 

bílkovinného charakteru, především krev, maso, kůže. U výroby tepelně opracovaných 

produktů se setkáme s vysokou koncentrací především emulgovaných tuků odpadajících 

do vody. [7] Provoz firmy Jaroslava Klemensová - MASOMA v Dolním Benešově 

nezahrnuje porážku a bourání masa. Není tedy nutno brát větší ohledy na problémy 

s odstraněním krve z odpadních vod, která je obtížně biologicky čistitelná. Odpadní vody 

z provozu jsou také míchány s vodami ze sociálních zařízení, které mají charakter 

splaškové vody. 

Odpadní voda z potravinářského průmyslu je zcela odlišného charakteru oproti 

splaškové vodě. [7] Má obvykle vysoký obsah organických látek, především bílkovin 

a tuků, které jsou dobře odbouratelné chemicko-fyzikálními a následně biologickými 

postupy. Na rozdíl od splaškových vod se většina organického znečištění nenachází 

v koloidní podobě, ale v hrubých nečistotách. [2, 3] Asi 10% celkového CHSKCr bývá 

biologicky zcela inertní. [4] Odpadní vodu z masného průmyslu můžeme zařadit do 

skupiny mezi odpadní vodu s netoxickými a biologicky rozložitelnými látkami. 

Odpadní vody z masného průmyslu jsou mnohem koncentrovanější než splaškové 

vody a obsahují i více dusíku a fosforu. [5] Většina studií na tohle téma se zabývá vodou 

z jatek, které jsou kvantitativně i kvalitativně jiné než z výroby uzenin. Výsledky 

některých studií odpadních vod z masného průmyslu a jejich srovnání s průměrnou 

hodnotou z firmy Jaroslava Klemensová – MASOMA jsou uvedeny v tabulce 1. 

I navzdory rozdílům v druhu provozu, tato data poskytují užitečné srovnání. 
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Jednotlivé složky odpadní vody, jejich geneze a také jejich současný vliv na recipient 

budou popsány v následující části. Problematika jejich odstraňování je pak popsána 

v kapitole 4. 

Tabulka 1: Parametry surové odpadní vody z masného průmyslu (vybrané studie, průměrné hodnoty) 

Parametr 
Del Pozo 
2003 [6] 

Bohdziewicz 
2002 [7] 

Wahaab 
1999 [8] 

Onet 
2010 [9] 

Tato práce 
2012 

CHSKCr [mg/l] 7230 4584 1544 1683 2370 
BSK5 [mg/l] 3180 2100 1045 863 1222 
NL [mg/l] 910 396 1155 640 612 
Pcelk [mg/l] 3,3 32 - 328 75 
EL [mg/l] 250 - 110 - 254,8 

pH  7,5 - 7,6 8,02 - 

3.1 Teplota 

Oteplené vody vznikají především při vaření výrobků, ale také při mytí zařízení 

a dalších činnostech.  

Při vypouštění oteplených vod se hovoří o takzvaném tepelném znečištění. S tím je 

spojen také pokles koncentrace rozpuštěného kyslíku a snížení jeho rozpustnosti ve vodě. 

Za zvýšené teploty dochází také k emulgaci tuků. 

3.2 Nerozpuštěné látky 

Nerozpuštěné látky jsou většinou organického původu. Tuky, bílkoviny, ale také 

například toaletní papír a fekálie ze sociálních zařízení. 

Sedimentovatelné látky mohou mít vliv na bentické organismy pokrýváním dna 

vodního útvaru a tvorbou vrstvy, která zahnívá a dochází k tvorbě zapáchajících plynů 

a látek toxických pro vodní organismy, jako je NH3 a H2S. 

Přípustná hodnota ve vyčištěné vodě je pro výrobu masných výrobků dle NV 

23/2011 Sb. 80 mg/l. 

3.3 Organické látky  

Organické látky tvoří většinu znečištění. Mohou se vyskytovat jak v nerozpuštěné 

formě, tak jako rozpuštěné či koloidní látky. Vznikají při všech procesech výroby. 
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Vliv organických látek na recipient se nedá zcela zobecnit. Především je to spotřeba 

kyslíku na jejich oxidaci v recipientu. Jednotlivé druhy organických látek však mají 

specifické působení a to třeba i toxické. V případě vody z masné výroby, není toxické 

působení třeba zvažovat. 

Přípustná hodnota ve vyčištěné vodě je pro výrobu masných výrobků dle NV 

23/2011 Sb. u společných ukazatelů CHSKCr 200 mg/l respektive u BSK5 50 mg/l. 

Jednotlivé důležité skupiny jsou vypsány podrobně v následujících kapitolách. 

3.3.1 Tuky 

Látkami, jež výrazně zvyšují ukazatele BSK5 a CHSKCr, jsou tuky, nazývané také 

polárními extrahovatelnými látkami. Tuky jsou chemicky estery vyšších karboxylových 

kyselin s trojmocným alkoholem glycerolem. Jejich hustota je nižší než hustota vody 

a plavou tak ke hladině. Typická pro molekuly tuků je také jejich hydrofóbnost, 

jež usnadňuje separaci této složky. Problémem mohou být technické obtíže způsobené 

zanášením potrubí, provzdušňovacích elementů a snižování výkonu celé čistírny. 

Do vody se dostávají především při vaření výrobků, ale jsou přítomny v každém 

výrobním procesu a přecházejí tak do odpadní vody. 

Jelikož mají menší hustotu než voda, mohou pokrýt souvislým filmem hladinu 

a zabraňovat difúzi kyslíku. Mají také vysoký nárok na kyslík při odbourávání. Při jejich 

rozkladu může také vznikat nepříjemný zápach. 

Přípustná hodnota ve vyčištěné vodě, je pro výrobu masných výrobků dle 

NV 23/2011 uvedena jako parametr tuky a oleje dle ČSN 75 7509. Její hodnota je 10 mg/l. 

3.3.2 Vody z mytí udících komor 

Zvláštní případ složky odpadních vod jsou vody z mytí udících komor. V průběhu 

působení kouře na masné výrobky část složek kouře kondenzuje na stěnách komor. 

Dehtovité vrstvy se odstraňují horkou vodou a alkalickým čistícím roztokem. Tato voda je 

silně kontaminována a je třeba ji likvidovat samostatně. Průměrné hodnoty znečištění jsou 

uvedeny v tabulce 2. [10] 
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Jelikož ve většině provozů, kde se tyto vody vyskytují, je velice obtížné 

je zachycovat a likvidovat samostatně, je možné jejich zachycení ve vyrovnávací nádrži 

před biologickým stupněm. Dojde tak k naředění tohoto druhu vod a k jejich 

bezproblémovému odstranění. 

Tabulka 2: Charakteristika odpadních vod z mytí udících komor [10] 

Ukazazel Hodnota 

CHSKCr 20000 – 100000 mg/l 

pH 12 – 14 

Fenol. index 20 – 480 mg/l 

PAH 1 – 5,5 mg/l 

3.4 Nutrienty 

Další důležitou složkou jsou nutrienty dusík (N) a fosfor (P). Jejich přemíra 

ve vodním ekosystému způsobuje eutrofizaci povrchových vod. [11] 

V odpadní vodě se vyskytují jak v anorganické formě v podobě iontů, tak vázané 

v organických sloučeninách.  

3.4.1 Dusík 

Dusičnany se v surové odpadní vodě vyskytují velice málo, převládající formou 

je amoniakální forma a dusík, který je součástí organických látek. V odpadních vodách 

totiž dochází velmi rychle k biologické hydrolýze močoviny i biologickému rozkladu 

aminokyselin. [11] Odstraňování nutrientů z odpadních vod vyplývá z § 32 vodního 

zákona 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z něj vyplývá nařízení vlády 

č. 23/2011 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 

a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

a do kanalizací a o citlivých oblastech. V § 10 výše jmenovaného nařízení vlády, jsou 

všechny útvary povrchových vod na území České republiky vymezeny jako citlivé oblasti. 

[12, 13] 

Do vody se dusík dostává s každou bílkovinou. Zdrojem dusíku je také dusitan sodný, 

takzvaná „rychlosůl“ a dusičnan draselný (sanitr), který se využívá ke konzervaci výrobků. 

Účelem dusitanů je zachování načervenalé barvy výrobku, protože látky vznikající 
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z dusitanů zabraňují šednutí masných výrobků způsobenému oxidací myoglobinu, který je 

přirozeným svalovým barvivem. [14] U nás, stejně jako v dalších státech Evropské unie, je 

obsah přidávaného dusitanu sodného nebo dusitanu draselného (E 250 a E 249) legislativně 

limitován množstvím 150 mg/kg masného výrobku. [15] 

Forma amoniakálního dusíku je za přítomnosti kyslíku nestálá a podléhá 

biochemické oxidaci až na dusičnanovou formu. Oxidaci provádí nitrifikační bakterie, 

které nejsou v odpadní vodě přítomny a vyskytují se v recipientech nebo v čistírnách 

odpadních vod jako součást aktivovaného kalu či nárostové kultury. Toxické účinky 

amoniaku se projevují hlavně u jeho nedisociované formy NH3 a to jak na zooplankton 

tak na vyšší organismy. Tato toxická forma převažuje v alkalických oblastech pH. Letální 

koncentrace u kaprových ryb se pro nedisociovaný amoniak pohybuje v rozmezí 1,0 až 1,5 

mg/l a u lososových ryb v rozmezí 0,5 až 0,8 mg/l. [11] 

Pro masnou výrobu nařízení vlády č. 23/2011 Sb. uvádí přípustné hodnoty pro letní 

a zimní období jak u parametrů amoniakálního dusíku (N-NH4
+) a celkového dusíku (Ncelk). 

Pro letní období platí u N-NH4
+ 20 mg/l a u Ncelk 30 mg/l. V zimním období jsou tyto 

hodnoty vyšší a činí 36 mg/l pro N-NH4
+ a 50 mg/l pro celkový dusík. Celkový dusík 

je součtem všech forem anorganicky a organicky vázaného dusíku. 

3.4.2 Fosfor 

Dalším významným nutrientem je fosfor, který se vyskytuje jako součást 

organických látek v odpadní vodě, tak i ve formě fosforečnanů, které se používají 

ve výrobě jako aditiva. Podle vyhlášky č. 4/2008 Sb. kterou se stanoví druhy a podmínky 

použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, jim náleží 

katalogová čísla E338 až E341 a E450 až E452. Maximální možné množství vyjádřené 

jako P2O5 je 5 g/kg. Používány jsou společně s chloridem sodným k obnovení přirozené 

hydratační kapacity. Fosforečnany mohou být také použity k úpravě přírodních povrchů 

masných výrobků a jako náhražka za citrát, který slouží k ochraně před krevními 

sraženinami. Kromě toho mohou fosforečnany ovlivnit tepelně neopracované masné 

výrobky, jejich stabilizaci, sklon k oxidaci a mají určitý bakteriostatický účinek. 

Dávkování fosforečnanů je pro různé masné výrobky rozdílné, ale maximum povoleného 

množství však není možné v praxi překročit. [14, 15] 
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Nutné je také připomenout častý vysoký obsah fosforečnanů v silných průmyslových 

pracích a čisticích prostředcích. [9] Fosforečnany v prostředcích určených pro domácnost 

jsou limitovány platnou legislativou, kterou představuje novela zákona o vodách č. 150/ 

2010 Sb., kterou se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. 

Tato novela výslovně zmiňuje pouze prací prostředky pro praní textilu a nezmiňuje 

prostředky mycí. [13] 

Přípustná hodnota ve vyčištěné vodě dle NV 23/2011 je uvedena jako parametr 

celkový fosfor (Pcelk) a její velikost je 10 mg/l. 

3.5 Anorganické látky 

Znečištění anorganickými látkami se u vod z masného průmyslu většinou nesleduje. 

Převažuje výskyt především sodných a draselných solí z procesu výroby. Z anionů jsou 

to především chloridy, amonný iont, fosforečnany a sírany. Chloridy mohou být přítomny 

v koncentracích až stovky mg/l. 

Přítomnost některých kovů v odpadní vodě a kalů z masného v průmyslu analyzoval 

de Senna et al. (2009). Došel k závěru, že zvýšené koncentrace kovů jsou důsledkem 

použití různých sanitačních a čistících přípravků. Některé kovy jako arzén, měď a zinek 

mohou být součástí minerálních přísad ke krmení zvířat. Měď například je součástí mnoha 

herbicidů. Při procesu bioakumulace a následné výrobě masných výrobků by mohly kovy 

přecházet i do odpadních vod. Soli železa a hliníku se používají jako koagulanty 

při čistírenském procesu. Jím zjištěné koncentrace však nikdy nepřekročily limity určené 

Evropskou unií pro použití kalu na zemědělskou půdu. [16] 

Ve vypouštěné vodě není legislativou nařízeno tyto parametry sledovat. 

3.6 Čistící prostředky 

Nezanedbatelnou složku tvoří prací a mycí prostředky používané v provozu. 

Většinou se jedná o tenzidy a detergenty různého složení. Tenzid je organická látka, která 

je schopna se hromadit již při nízké koncentraci na fázovém rozhraní, a tím snižovat 

mezifázovou energii soustavy. Detergent je směs tenzidů a dalších látek, která má 

detergenční vlastnosti. Detergence je schopnost převádět nečistotu z pevného povrchu 

do objemové fáze roztoku. [17] Složení výrobků se dá vyčíst z bezpečnostních listů 
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dodaných výrobcem. Většinou se jedná o povrchově aktivní složky, které splňují 

požadavky na biologickou odbouratelnost podle Evropské směrnice ES 648/2004 

o detergentech. Detergenty také mohou působit pěnění hladiny. Část detergentů má 

zásaditý charakter kvůli převládající složce hydroxidů. Takovéto vody mohou mít zvýšené 

pH a pro následné čištění je v bezpečnostních listech doporučeno takovouto vodu 

neutralizovat pod pH 9. Při aktivačním procesu mohou negativně působit desinfekční 

a baktericidní složky některých prostředků. Typicky se takto projevuje při větší 

koncentraci aktivní chlór, jež hubí bakterie aktivovaného kalu. Ve výsledku je pak někdy 

nutné znovu naočkovat správnou kulturou aktivační nádrž. 

Čistící a desinfekční prostředky používané ve firmě MASOMA a jejich hlavní účinné 

látky jsou uvedeny v tabulce 3. Chlornan sodný obsažený v Puronu DA by vzhledem 

ke koncentraci v přípravku (5%) a naředění vod ve vyrovnávací nádrži, neměl činit 

problémy na biologickém stupni. 

Tabulka 3: Mycí prostředky používané ve firmě Jaroslava Klemensová - MASOMA 

Název Hlavní účinná látka 
Arco Deo Laurethsulfát sodný,  
Jel Alkylbenzensulfonát sodný 
Purex M Hydroxid draselný 
Purex S Anionické tenzidy 
Puron DA Hydroxid draselný, chlornan sodný 
Puron RA Hydroxid sodný, alkansulfonát sodný 

4. Technologie čištění odpadních vod z masného 

průmyslu 

V následující kapitole jsou popsány technologie využívající se k čištění vod 

z masného průmyslu. Podrobněji jsou popsány především ty, které by měly být využity 

v budoucím čistírenském procesu firmy Jaroslava Klemensová – MASOMA. 

V poslední době se značně pokročilo na poli čistírenských technologií a do popředí 

se dostávají technologie odstraňování nutrientů, anaerobní čištění organicky vysoce 

zatížených vod a flotace tuků. [3] 
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4.1 Předčištění odpadní vody 

Masný průmysl a potravinářský průmysl produkuje značné množství odpadní vody 

s vysokým obsahem nerozpuštěných látek a organickým zatížením. Vysoká část 

organického znečištění, které ke svému odbourání potřebuje značné množství kyslíku, 

je vázáno na nerozpuštěné látky, což činí nutnost zařadit před biologický stupeň dobrou 

formu předčištění. [18]  

4.1.1 Hrubé předčištění 

Jako první je důležité vodu mechanicky zbavit nečistot, abychom ochránili další 

zařízení v čistírenské lince. Jedná se například o záchodový papír, kousky fekálií, kostí 

či masa. K takovému předčištění se používají tradičně česle nebo rotační síta. Ručně 

stíraná zařízení jsou nahrazována strojním stíráním. Důvodem je snaha odstranit 

nepříjemnou manipulaci obsluhy se shrabky a snížit náročnost obsluhy čistírny. 

Před flotací se zpravidla zařazují rotační síta. Zachycené látky by měly být shromažďovány 

tak, aby usnadňovaly další manipulaci s nimi. Voda zbavená uvedených hrubých nečistot 

je zpravidla shromážděna v zásobní nádrži, odkud je čerpadlem dodávána dále do procesu.  

4.2 Odstranění tuků 

V případě vody z masné výroby se jako další řeší vysoké koncentrace tuků. Oleje 

a tuky se nacházejí jak ve splaškové vodě, tak v odpadní vodě z průmyslu. Jejich 

odstranění je jedním z prvních kroků v čištění odpadní vody i z dalších průmyslových 

odvětví jako ropné rafinerie, petrochemické závody, železárny a potravinářský průmysl 

obecně. [19] 

Tuky mohou být v odpadní vodě v několika formách. Volné, adsorbované 

na nerozpuštěných látkách nebo emulgované. Volné pak patří mezi látky plovoucí. Lipidy 

adsorbované na látkách nerozpuštěných sedimentují spolu s nimi. Emulgované lipidy 

nejsou odstraňovány v prvním stupni a následně se sorbují na aktivovaný kal. [1] 

V kanalizaci působí problémy a to jak mechanické, tj. zanášení kanalizace, 

tak i hygienické - zápach. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné 

kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. [20] Stejně tak působí i problémy 
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v samotném procesu čištění na čistírnách odpadních vod a to tím, že prochází čistírnou 

a zhoršuje sedimentační vlastnosti aktivovaného kalu a následně tedy i odtokové parametry.  

4.2.1 Lapák tuků 

Odstranění tuků se často řeší instalací lapáku tuku. Lapák tuků je zařízení sloužící 

především k ochraně kanalizace před mechanickými problémy při zalepování potrubí 

tukem. [21] Tuky jsou také často obtížně odbouratelné a na biologickém stupni potřebují 

k jejich oxidaci mikroorganismy delší dobu zdržení. Jejich účinné mechanické odstranění 

je tedy nezbytné. [22] V aktivačních nádržích se tuk navíc často shlukuje do kuliček 

na povrchu, což vyvolává nejen nepříjemný vzhled, ale větší množství tuku také nepříznivě 

ovlivňuje přestup kyslíku z vody do buněk mikroorganismů. [19, 23] Například 

Koumar et al. (1984) uvádí jako maximální mezní limit, kdy ještě není negativně ovlivněn 

aktivační proces, koncentraci 300 mg/l. Při vyšší koncentraci prudce klesá čistící efekt. [1] 

K ochraně kanalizace před ucpáním se někdy používají prostředky na bázi enzymů, 

které tuky rozloží do emulgované formy. Pro jejich použití však musí být vytvořeny 

vhodné technologické podmínky - zejména je nutné aerobní prostředí a dostatečně dlouhá 

doba zdržení. Nasypání přípravku do lapáku tuků nebo kanalizace problematiku snížení 

obsahu tuků neřeší, pouze vede k emulgování tukové vrstvy. K redukci vlivem 

enzymatického působení dojde až při dostatečné době zdržení a pouze v aerobní oblasti. 

[21] Například na čistírně odpadních vod masokombinátu Moravan v Petřvaldu, používají 

přípravek Trepsan, který dávkují přímo do kanalizace. [24] Enzymatické štěpení však 

problematiku tuků neřeší, naopak může vést k zvýšení látkového zatížení biologické ČOV, 

pokud jsou na ni odpadní vody přiváděny. 

Zařízení pro odlučování se sestávají zpravidla z kalového prostoru, prostoru 

pro odloučení tuků a zásobního prostoru na odloučený tuk. Zařízení je určené k odlučování 

na základě rozdílných hustot vody a tuku, kdy dojde k vynesení částice na hladinu. 

Obvykle se zachytí až 80% nerozpuštěných látek a tím dojde i ke snížení ukazatele 

CHSKCr a BSK5 až o 30%. [21] Základním principem činnosti lapáku tuku je sedimentační 

proces v čase, který je důležitý pro odstranění volných tuků a ještě mnohem více 

emulgovaných tuků. Možnost zachycení emulgovaných tuků v lapáku je často 

zpochybňována, neboť k jejich odsazení je nutný poměrně dlouhý čas a také vyšší teplota 
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může ovlivnit vyplavování tuků. [2] Odsazované tuky a oleje jsou zachycovány nornou 

stěnou lapáku. V lapáku tuku předčištěné vody jsou pak odvedeny do komunální 

kanalizace. Po určité době je tuk z hladiny lapáku shrabován a dále likvidován. Po určité 

době by mělo také dojít k celkovému odčerpání obsahu lapáku. [25] 

4.2.2 Flotace 

Metodou, která je uváděna v dokumentu s nejlepšími dostupnými technologiemi 

pro čištění vod z masného průmyslu, je flotace. [26] Ta se začíná v potravinářském 

průmyslu prosazovat namísto klasických lapáků tuku a nahrazuje také sedimentační 

nádrže. [18, 23, 27] U nás je flotace ve vodním hospodářství studována od 60. let. [1] 

Výhodou flotace v porovnání se sedimentací je především úspora místa a efektivita. 

Sedimentace má charakteristické hodnoty povrchového zatížení v rozmezí 0,8 - 1,7 m.h−1, 

flotace má charakteristické hodnoty povrchového zatížení 5 - 15 m.h−1. Je také méně 

náchylná na hydraulické změny než sedimentace. [18] 

Především se jedná o metodu odstranění tuků, nerozpuštěných látek a tak částečně 

dojde k snížení CHSKCr a BSK5. [21, 27] Výrazně však může dojít k odstranění dusíku 

a fosforu vázaných na nerozpuštěných látkách. [3, 28] Flotaci je možné využít i k čištění 

systémů, které se skládají pouze z kapalné fáze. tj. k odstranění olejů a rozpustných 

produktů, odstranění povrchově aktivních a vysokomolekulárních látek. [29] Při chemické 

předúpravě je schopna odstranit také látky bílkovinné povahy. 

Flotace je založena na fyzikálním ději, při kterém, na rozdíl od sedimentace, dochází 

k vynášení v kapalině suspendovaných částic mikrobublinkami plynu k hladině, 

kde se postupně tvoří stabilní kompaktní vrstva zahuštěných suspendovaných částic, 

odebíraná různými způsoby (obvykle stíráním). Proces flotace spočívá ve snížení 

specifické hmotnosti suspendovaných částic tím, že se na ně nabalí mikrobublinky plynu. 

Výsledná specifická hmotnost takto vytvořených aglomerátů je podstatně nižší 

než hmotnost kapalné fáze, ze které chceme suspendované látky odstranit, aglomeráty 

mohou flotovat k hladině, kde vytvářejí zahuštěnou plovoucí vrstvu. [30, 31, 32, 33] 

 První návrhy využití flotace pocházejí z roku 1860 jako separační metoda rud. [31] 

K úpravě vody se poprvé použila vakuová flotace během 20. let minulého století. [34] 
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Tlaková flotace k úpravě vody byla poprvé použita v roce 1960 v Jižní Africe 

a ve Skandinávii. [30] 

Parametry flotace 

Baig (2003) doporučuje retenci odpadní vody ve flotační vaně na jednu hodinu. 

Maximálního odstranění pak dosáhl po dvou hodinách flotace. [19] Příliš krátká doba 

zdržení může způsobit problémy s kvalitou vody na odtoku stejně tak jako náhlá změna pH. 

[35] 

Částice nečistot se shromažďují u hladiny, kde se tvoří souvislá vrstva, která se 

periodicky odstraňuje shrabovacím zařízením a odtahuje se do sběrného žlabu. Flotační 

pěna odtéká do kontejneru nebo podzemní jímky. Pěna je tvořena především tuky. Odtok 

z flotace je z horní části flotační vany. Odtékající voda je výsledkem předčištění a odtéká 

do další části na dočistění. Jelikož mikroblublinky nevyflotují husté a velké částice, tak se 

na dně nádrže se shromažďují usazeniny, které je třeba kontrolovaně odpouštět. [36] 

Výhodou flotace je také vysoká sušina kalu, kterou produkuje, a která se podle konstrukce 

flotace, způsobu odtahu kalu a dalších provozních požadavků pohybuje od 0,2% do 6%. 

Flotace oproti klasickému usazování je navíc podstatně výhodnější pro separaci 

malých částic velikosti desítek µm, které prakticky nesedimentují. Z kinetického hlediska 

tvorby agregátů při koagulaci plyne další výhoda flotace - velmi dobře se separují vločky 

i o velikosti 10 –30 µm.. Výhody jsou také v tom, že flotací se velmi účinně separují 

i částice se specifickou hmotností blízkou specifické hmotnosti vody, které velmi 

neochotně sedimentují. Takovými částicemi je například většina mikroorganismů.  

Z ekonomického hlediska a v porovnání se sedimentací vychází flotace ekonomicky 

výhodněji. Jsou zapotřebí výrazně menší konstrukční náklady vyplývající z menších 

objemů nádrží. Často jsou využívány prefabrikované díly. Flotační komory používané 

k čištění vod metodou tlakové flotace mohou být různých konstrukcí a provedení. Vedle 

horizontálního (vanového) uspořádání se vyskytují rovněž provedení vertikální. [35] 

Největší náklady při flotaci jsou za čerpání, údržbu a likvidaci kalů. Často je nutné 

také vyhřívání a ventilace manipulačních prostor. 
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Bublinky ve flotačním procesu 

Flotační procesy se dělí podle způsobu generace bublinek. [31] Ve vodohospodářské 

praxi se nejčastěji využívá procesu tlakové vzdušné flotace (Dissolved air flotation – DAF), 

ale setkáme se i s využitím elektroflotace [21, 36] nebo kolonové flotace. [27, 36, 37] 

Narozdíl od flotace minerálů, je nutno mít k dispozici dostatečné množství mikrobublinek 

k odstranění extrémně malých, či dokonce koloidních částic. [36] 

Velikostní hranice mezi mikro a makrobublinkou je dána rozmezím 100-150 µm. 

Vzestupná rychlost mikrobublinek je menší než u těch větších. To zaručuje větší šanci 

kolize bublinek s částicemi, které se pokoušíme odstranit. [37] Rychlost odstraňování látek 

je naproti tomu dána rychlostí stoupajících bublinek. [38] 

Tvorba bublinek ve flotační cele zahrnuje dvě fáze. Tvorbu jader bublinek (nukleaci) 

a růst na základě spojování do větších celků (koalescence). Počet jader bublinek je dán 

množstvím vzduchu převedeného do vody. [30] Pro tvorbu shluků bublinek a pevných 

částic existuje několik možnosti. První je zachycení vytvořených bublinek uvnitř velkých 

vloček. Druhá možnost je vytvoření bublinek přímo na povrchu pevné fáze odstraňovaných 

částic. Poslední možností je srážka částice a bublinky s jejím následným přilnutím. 

Jako nejčastější mechanismus se uvádí srážka částice s bublinkami. [38] Pravděpodobnost 

vzniku bublinek přímo na pevné fázi se zvyšuje s přesycením vody plynem. [39] 

Tento mechanismus je částečně nezávislý na hydrofóbicitě povrchu a umožňuje flotaci 

hydrofilních částic. Toto vysvětluje fakt, že při použití tlakovzdušné flotace nejsou 

vyžadovány žádná činidla ve formě pěničů a sběračů a přesto je proces účinný. [36] 

Pevnost vytvořeného komplexu je závislá na rozměrech částice a bublinky, fyzikálně-

chemických vlastnostech částice a kapaliny (hydrofóbnost, povrchové napětí atd.) 

a hydrodynamických podmínkách. [39] 

Elektroflotace 

U elektroflotace jsou ve flotační nádrži umístěny elektrody odolné vůči elektrolýze. 

K nim je připojen zdroj stejnosměrného napětí 4 - 6 V. Elektrolýzou se vytvářejí přímo 

z odpadní vody velmi jemné bublinky vodíku a kyslíku, které jsou extrémně malé 

a vznikají v celé ploše nádrže. Tím mohou optimálně přilnout k částečkám nerozpuštěných 

látek nebo kalu, případně k vločkám hydroxidů, jako plováky a vytvořit tak vztlak, 

nezbytný pro separaci. Nevznikají žádné vtokové nebo expanzní turbulence, jako je tomu 
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např. u tlakovzdušné flotace, kterými by se rozbíjely hydroxidové vločky citlivé na střih. 

Při tlakovzdušné flotaci je vedle středních vzduchových bublinek přítomný i velký podíl 

malých a velkých bublin, což vede k různě velkým rychlostem stoupání. [21] Výhody 

elektroflotace jsou čistota vody a nevýhody jsou emise bublinek vodíku, cena elektrod, 

údržba systému a značný objem vyprodukovaného kalu. [36]  

Tlakovzdušná flotace 

Nejzavedenějším a nejvyužívanějším postupem zůstává tlakovzdušná flotace. [36] 

Bublinky jsou tvořeny náhlým snížením tlaku přiváděné vody přesycené vzduchem 

za tlaku vyššího než je atmosférický. Voda je čerpána skrz speciální hlavice, které tvoří 

mračna bublinek s průměrem 30-100 µm. [36, 38] Se zvětšováním výtokové rychlosti 

se průměr bublinek zmenšuje, ale jejich počet prudce roste. [39] Velikost bublinek závisí 

na velikosti sytícího tlaku a dekompresním průtoku. Dekompresní průtok musí poskytovat 

dostatečně rychlý pokles tlaku a musí zamezit zpětnému vtoku vody. Vyšší tlaky tvoří 

menší bublinky, ale zvyšování tlaku nad 500 kPa má již na velikost bublinek malý vliv. 

Laboratorními pokusy bylo zjištěno optimální rozmezí tlaku 400 – 600 kPa. [38] Tlak 

recirkulované vody se dosahuje čerpadlem, tlak vzduchu kompresorem nebo rozvodným 

tlakovým vzduchem v objektu. 

Spotřeba elektrické energie je asi 0,3 kWh na m3 čištěné vody při recirkulaci vody 

10% a tlaku 600 kPa. Přesná hodnota záleží na tlaku a recirkulovaném objemu. 

Jako tlaková voda se nejčastěji používá již vyčištěna voda. Tato voda se nazývá 

recirkulovaná a její množství je velmi důležití k zvýšení účinnosti DAF systémů. 

Jako použitý plyn se osvědčil prostý atmosférický vzduch. Autoři (De Nardi 2008; 

De Senna, 2009) věnující se tlakovzdušné flotaci doporučují různá procenta recirkulované 

vody. Při čištění vody z masného průmyslu udávají poměr mezi 10% - 40%. [23, 27] 

Objemem recirkulované vody tak může být proces flotace regulován vzhledem 

ke koncentracím látek na přítoku. [18]  

Nevýhodou je, že při koagulační flotaci může docházet k rozbíjení vloček. Zároveň 

jsou zde přítomny různě velké bublinky, což vede k různě velkým rychlostem stoupání 

a zhoršení separace. [21] Výhodou je malý prostor, větší sušina kalu a účinnost systému 

i bez dávek činidel. 
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 Ekonomické množství nerozpuštěných látek, které je vhodné čistit flotací je asi 1000 

mg/l. U vod, které obsahují tuky a oleje, to ale bývá obvykle nejlepší alternativa. [18] 

4.3 Biologické čištění 

I po fyzikálně-chemickém předčištění je zatížení organickými látkami stále vysoké. 

Je tedy vyžadováno efektivní biologické čištění k jejímu vypuštění do recipientu. 

Biologické čištění odpadních vod je proces, kdy mikroorganismy za přítomnosti 

biogenních prvků přeměňují rozpuštěnou a koloidní organickou hmotu na plynné produkty, 

vodu soli a buněčnou hmotu biochemickými oxidačně-redukčními reakcemi. [2, 40, 41 42] 

Mikroorganismy jsou však schopny odstraňovat pouze organické látky biologicky 

rozložitelné, které mohou použít jako substrát ke svému růstu, přičemž samotné přítomné 

mikroorganismy produkují mikrobiologické produkty, které mají velice nízké rychlosti 

rozkladu. [40] Pro surovou odpadní vodu z masné výroby v Dolním Benešově poměr platí 

poměr BSK5:CHSKCr 0,52. De Senna (2009) uvádí, že zařazení procesu tlakovzdušné 

flotace tento poměr ještě zvýší a zlepší tak biodegradabilitu zbytkového organického 

znečištění. [27] 

Kromě rozkládání nečistot dochází také k odstraňování suspendovaných a koloidních 

látek koagulací a sorpcí těchto látek na shlucích mikroorganismů tvořících směsnou 

kulturu. Tyto látky mohou být dále štěpeny, nebo zůstávají součástí vloček či nánosů. [43] 

I když jsou odpadní vody z masného průmyslu vhodné k biologickému čištění, mají 

tyto vody svá specifika a často je nezbytná důkladná analýza biologické rozložitelnosti 

jednotlivých částí. [44, 45] Ze všech tekutých odpadů, pocházejících z provozu, 

má největší dopad na CHSKCr krev. Kapalná krev má CHSKCr kolem 400 g/l a BSK5 

kolem 200 g/l. Sražená krev má hodnotu kolem 900 g/l. [10] V provoz v Dolním Benešově 

– Zábřehu s krví nepracuje a tento problém zde odpadá. 

Nejdůležitějších biogenních prvků k produkci biomasy bývá obvykle dostatek. [2] 

Naopak koncentrace sodíku vyšší než 1500 mg/l mohou způsobit při aktivačním procesu 

vznik špatně sedimentujícího kalu a zhoršit kvalitu vody na odtoku. Laboratorní studie 

nicméně prokázaly, že koncentrace vysoké až 7000 mg/l nemají na aktivovaný kal 

dostatečně adaptovaný na sodík vliv. [3] 
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Při biologickém čištění se používají technologie aerobní i anaerobní. Rozdíl 

mezi těmito procesy je v oxidačně-redukčním potenciálu založeném na přítomnosti kyslíku. 

Prostředí, v němž chybí kyslík, ale jsou přítomny dusičnany, resp. dusitany se nazývá 

anoxické.  

4.3.1 Anaerobní čištění 

Mikrobiální rozklad organické hmoty za anaerobních podmínek (tj. za nepřítomnosti 

jak kyslíku tak dusičnanů a dusitanů) probíhá samovolně, zejména na dně rybníků, 

v močálech apod. Mezi konečné produkty anaerobního rozkladu organické hmoty patří 

metan, voda a oxid uhličitý. [40] 

Anaerobní čištění je alternativou především u organicky silně zatížených odpadních vod. 

[41, 42, 45] Za dolní hranici znečištění je považována hodnota CHSKCr 2000 mg/l. [42] 

Kupříkladu jatka produkují obvykle mnohem více znečištěnou vodu (CHSKteor okolo 

7000 mg/l), takže nelze použít aerobní způsob čištění. [6] 

Výhodou těchto procesů je nižší spotřeba energie a produkce biomasy. Nevýhodou je 

menší rychlost čistících procesů a především vysoká hodnota zbytkového znečištění, 

které je nutno dočistit aerobními procesy. [42] 

4.3.2 Aktivační proces 

Proces čištění odpadních vod aktivovaným kalem je celý komplex fyzikálních, 

biologických a chemických jevů v aerobním prostředí. Velký význam při procesu čištění 

má složení odpadních vod, vlastnosti aktivovaného kalu, množství dodaného vzduchu 

a způsoby jeho rozptýlení, doba aerace, teplota atd. [43, 46] Limitní koncentrace, kterou je 

možno čistit aerobně je asi 4000 mg/l CHSKCr. [41] 

Princip aktivace spočívá ve vytvoření aktivovaného kalu (vloček mikroorganismů) 

v provzdušňované aktivační nádrži. Nejdůležitějšími organismy jsou zde bakterie, ale svou 

roli hrají také prvoci, kvasinky, houby, sinice a řasy. Nejvýznamnějšími skupinami bakterií 

jsou Pseudomonas, Flavobacterium, Micrococcus a Aeromonas. [2] Probíhá zde rozklad 

organických látek a růst biomasy aktivovaného kalu. Z aktivačních nadrží odtéká aktivační 

směs, tj. směs aktivovaného kalu a vyčištěné vody do dosazovacích nadrží, kde se od sebe 

odděluje voda a aktivovaný kal. Aktivovaný kal se vrací zpět do aktivačních nádrží. 
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V aktivačních nádržích probíhá aktivační proces při úplném biologickém čištění 

v těchto fázích: [46] 

a) adsorpce a koagulace suspendovaných a koloidních látek a počátek oxygenačního 

procesu 

b) oxidace adsorbovaných i rozpuštěných organických látek aktivovaným kalem a počátek 

nitrifikačního procesu  

c) slábnutí procesu oxidace organických látek, rozvoj nitrifikační fáze 

Délka čištění v aktivační části závisí podstatně na stupni předčištění. Čím účinnější je 

předčištění, co do obsahu suspendovaných látek, tuků a BSK5, tím méně nečistot přitéká 

do aktivačních nádrží. To umožňuje snížit dobu aerace a množství vháněného vzduchu. [46] 

Ten se do nádrže může přivádět několika způsoby. [40] 

a) stlačeným vzduchem – pneumatická aerace 

b) mechanickými aerátory – mechanická aerace 

c) ejektory a injektory – hydropneumatická aerace 

d) kombinací 

Podle velikosti tvořených bublin se dále rozložují tři druhy pneumatické aerace:[40] 

a) jemnobublinnou (d = 1-4 mm) 

b) středobublinnou (d = 4-10mm) 

c) hrubobublinnou (d > 10 mm) 

U pneumatické aerace se do aktivačních nádrží dodává vzduch kompresory, 

turbodmychadly nebo ventilátory. Trubky jsou umístěny obyčejně podél jedné stěny 

aktivační nádrže cca 0,25 m nade dnem. [40] 

Pro čištění odpadních vod z masného průmyslu je nutné zabezpečit dostatečně 

vysokou koncentraci rozpuštěného kyslíku, aby došlo k rozložení i odolných látek 

jako jsou tuky. [2] Při poklesu kyslíku pod 0,5 mg/l může dojít k zpomalení rozkladu tuků 

o polovinu. To dále může vést k bytnění kalu a k rapidnímu zhoršení jeho sedimentačních 

vlastností. Na druhou stranu dostatek kyslíku (nad 4 mg/l) vedl k rychlému odbourávání 

tuků až na 90% původní koncentrace na přítoku. [3] 
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Optimální pH pro většinu bakterií leží v rozmezí od 6,0 do 7,5. Při hodnotách 

pod 6,0 je nebezpečí nárůstu vláknitých organismů. [40] 

Regulujícími mechanismy aktivačního procesu jsou především doba zdržení odpadní 

vody, zatížení kalu a množství vratného kalu. [46] Nejdůležitějšími technologickými 

parametry pak jsou: [40] 

a) Objemové zatížení kalu: Hmotnostní množství organických látek přivedené do 1 m3 

nádrže za den 

b) Zatížení kalu: Hmotnostní množství organických látek přivedené na 1kg sušiny kalu 

za den 

c) Stáří kalu: Je podíl hmotnosti sušiny kalu v aktivační nádrži a hmotnosti sušiny kalu 

odebírané za den jako přebytečný kal včetně nerozpuštěných látek unikajících odtokem 

d) Doba zdržení: Je poměr objemu nádrže ku přítoku odpadní vody 

Aktivační systémy pak můžeme dělit podle těchto parametrů, především podle zatížení (viz 

tabulka 4). 

Tabulka 4: Dělení aktivačního procesu podle zatížení [40] 

Systém 
Objemové zatížení 

[kg/m3.d] 
Zatížení kalu 

[kg/kg.d] 
Stáří kalu 

[d] 
Doba zdržení 

[h] 
Nízko zatížené 
systémy 

0,1 - 0,3 0,05 – 0,1 > 25 24 – 72 

Středně zatížené 
systémy 

0,5 – 1 0,2 – 0,5 3 – 15 4 - 12 

Vysoko zatížené 
systémy 

> 1,5 1 - 2 < 3 1-2 

Jelikož organické látky obsažené v tomto druhu odpadní vody (především proteiny 

a tuky) jsou odbouratelné pomaleji než jednoduché molekuly, doba zdržení by měla být 

delší než u komunálních čistíren odpadních vod. [3] 

Například Bohdziewicz (2002) při čištění vod z jatek a masné výroby dosáhla 

nejlepších výsledků při zatížení kalu 0,15 kg CHSKCr/kg.d. Jako nejlepší cyklus 

v aktivační nádrži při této studii tvořilo 10,5 hodin provzdušňování, 10,5 hodin míchání 

a další 1 hodina provzdušňování spolu s přidáváním koagulantů, solí železa nebo hliníku, 

k vysrážení fosforu. Došlo tak k odstranění 91,5% CHSKCr a 59% celkového dusíku. 
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Při zkrácení nebo naopak prodloužení aerace na úkor promíchávání došlo k částečnému 

snížení účinnosti u obou sledovaných ukazatelů). [7] 

Pro kontrolu celého procesu je nutné nainstalovat do systému sondy pro měření 

oxidačně-redukčního potenciálu, hodnoty pH a rozpuštěného kyslíku. 

Celý aktivační proces bývá často spojen s odstraňováním nutrientů. U dusíku 

se jedná o biologické procesy nitrifikace a denitrifikace. Aktivační proces je pak nadále 

možno spojit s chemickým srážením fosforu. [47] 

Na aktivační nádrž vždy navazuje nádrž dosazovací. V dosazovacích nádržích 

probíhají současně tři procesy: odloučení hlavní části aktivovaného kalu od vyčištěné 

odpadní vody, odstranění usazeného kalu a usazování nejjemnější suspenze, která zůstává 

v odpadní vodě. [46, 48] Část kalu se pak odčerpává ze systému pryč jako přebytečný kal 

a část se vrací do aktivační nádrže jako kal vratný. Za optimálních podmínek v aerační 

nádrži neovlivňuje biologická jednotka čištění provoz sedimentační jednotky, 

a tudíž ani koncentrace nerozpuštěných látek na odtoku. [40] 

4.3.3 Další možnosti biologického čištění 

Ve světě jsou běžné i další metody čištění odpadních vod z masného průmyslu. 

Na Novém Zélandě je nejběžnějším způsobem pro likvidaci závlaha půdy. Tento systém 

využívá nutrienty obsažené v odpadní vodě. Jejich koncentrace však musí být sledována, 

aby nedocházelo k jejich vyplavování do podzemních i povrchových vod. Sledovat se také 

musí koncentrace sodíku, neboť by mohlo docházet k zasolování půd. [49] U nás je tato 

metoda z legislativního hlediska nepřípustná, protože by se jednalo o vypouštění 

odpadních vod do vod podzemních.  

V mnoha zemích je běžné využívat rybníky jako formu biologického čištění. [3] 

Při čištění těchto koncentrovaných odpadních vod by nebyl přestup kyslíku hladinou 

dostatečný, takže by se v rybníce vytvořily anaerobní podmínky spojené s vývinem 

zápachu a také nízkou účinností čištění.Ve Slovinsku byly úspěšně testovány také umělé 

mokřady a kořenové čistírny v případech, kdy klasické mechanicko-biologické čistírny 

nebyly efektivní. [50] Další možností, kterou uvádí literatura jsou takzvané AOP procesy 

(Advanced oxidation processes), které nabízejí alternativu pro biologické čištění. Jedná se 

o proces mineralizace organických látek pomocí silných oxidačních činidel (H2O2, O3) 
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a  atalyzátorů v podobě železa, manganu či titanu. Za pomoci UV záření dochází ke vzniku 

radikálů, které způsobí rozklad organických látek. [27] Testován v praxi byl také aktivační 

proces v kombinaci s membránovými procesy. [7, 47] 

4.4 Odstranění dusíku 

Vody z masného průmyslu obvykle obsahují vysoké koncentrace dusíku, který musí 

být odstraněn před vypuštěním do recipientu. [51] Existuje několik metod pro odstranění 

dusíku z odpadních vod, ale ve většině případů je preferováno biologické odstranění. [3, 52] 

Při použití koagulace dojde především k odstranění dusíku vázaného v bílkovinách. 

Schopnost srážet proteiny je dána rozpustností kovu použitého koagulantu. [28] 

Sloučeniny dusíku jsou ve vodách málo stabilní a podléhají v závislosti na oxidačně-

redukčním potenciálu a hodnotě pH zejména biochemickým přeměnám. [11] 

Toho se využívá při biologickém odstraňování dusíku. To probíhá v několika na sobě 

navazujících fázích.  

4.4.1 Deaminace 

Organický dusík je nejprve deaminován na amoniakální dusík enzymatickými 

reakcemi - tomuto procesu se říká amonifikace. Tento proces je často limitním pro další 

procesy, neboť je prvním z celé řady dalších. Míra tohoto procesu je závislá 

jak na koncentraci, tak druhu přítomného organického dusíku. [2, 11] Rychlost deaminace 

je rozdílná během aerobních a anoxických podmínek. [2] Amoniakální dusík pak může být 

zdrojem pro syntézu nové biomasy nebo se může dále přeměňovat na dusitany 

a dále dusičnany. [11] 

4.4.2 Nitrifikace 

Když je dostatek kyslíku, většina amoniaku je oxidována nitrifikačními 

mikroorganismy na dusitany a dále na dusičnany s výjimkou malého podílu, který je 

inkorporován do biomasy. [2] Dusitany, vzhledem ke své chemické labilitě, nebudou 

ale obvykle ve vodách převažovat. [11] Při procesu se využívají bakterie rodů 

Nitrosomonas, Nitrobacter, Nitroccocus, Nitrospira a Nitrocystis. Tyto skupiny bakterií 

jsou chemolitotrofní, tudíž potřebují jako zdroj uhlíku CO2. [11, 40] 
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Nitrifikační organismy jsou velice citlivé na environmentální faktory a inhibitory. 

V přítomnosti některých látek (obvykle sloučeniny obsahující síru a kovy) může dojít 

k úplnému zastavení biochemických reakcí. [2, 43] Navíc tyto bakterie patří mezi pomalu 

rostoucí organismy. [40] 

Na úplnou oxidaci 1g N-NH4
+ je potřeba 4,57g kyslíku. V závislosti na parametrech 

aktivačního procesu a na koncentraci amonných iontů může spotřeba kyslíku na nitrifikaci 

činit až 25% z celkové spotřeby. [11] V minulosti byla vyžadovaná koncentrace kyslíku 

v nádrži nad 2 mg/l.[2] Norma ČSN 75 6401 pro navrhování čistíren nad 500 EO 

doporučuje pro simultánní nitrifikaci a denitrifikaci koncentraci rozpuštěného 

kyslíku 0,5 mg/l. [53] V současné době se kdysi doporučovaná koncentrace 2 mg/l 

nedodržuje a nejlepších výsledků se dosahuje pod touto hodnotou, obvykle v rozpětí 

1 až 2 mg/l Rovnice nitrifikace jsou následující: 

OHHNOONH 2223 22232 ++=+
+−  

−−
=+ 322 22 NOONO  

Rychlost nitrifikace je ovlivněna hodnotou pH, teplotou, stářím a zatížením 

aktivovaného kalu. [40] Optimální pH se pohybuje mezi 7,5 – 8,6 pro oxidaci amoniaku, 

zatímco u oxidace dusitanů rychlost reakce stoupala až do hodnoty pH 9. [2] S poklesem 

teploty klesá výrazně i rychlost denitrifikace. [40] 

V jednokalovém aktivačním systému odstranění organických látek probíhá společně 

s nitrifikací. Systém musí být navržen tak, aby stáří kalu bylo větší než pět dní. [43] 

Potřebné stáří kalu se ovšem zvyšuje s klesající teplotou. 

4.4.3 Denitrifikace 

Denitrifikace je opakem nitrifikace a znamená redukci dusičnanů a dusitanů 

na plynný dusík N2 případně N2O. Mohou ji provádět četné druhy striktně i fakultativně 

anaerobních bakterií.[40] Z toho vyplývá, že proces denitrifikace musí být oddělen 

od aerobního nitrifikačního procesu buď prostorově, nebo časově. [52] 

Na rozdíl od nitrifikace je zde důležitý organický substrát jako zdroj energie. [40] 

Zde často nastává problém deficitu organického uhlíku. [52] Z toho vyplývá nutnost dobře 

nastavit střídání aerobních a anoxických zón, aby jej v denitrifikační fázi bylo dostatek. [9] 
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Dusičnanový dusík je pak využíván jako konečný akceptor elektronů místo molekulárního 

kyslíku. [40] 

Denitrifikaci provádějí běžné organotrofní bakterie aktivovaného kalu. Proces 

denitrifikace mohou inhibovat také vysoké koncentrace dusitanů z nitrifikačního procesu. 

[54] 

Obsah dusíku, který je třeba v čištěné vodě ponechat k tvorbě nové biomasy, 

se rovná asi jedné dvacetině BSK5. To vychází z optimálního poměru C:N – 100:5. [43]  

4.5 Odstranění fosforu 

Techniky odstranění fosforu spadají do tří hlavních kategorií: fyzikální, chemické 

a biologické. Fyzikální metody se však prokázaly být buď příliš drahé, nebo neefektivní. 

[55] Chemické srážení fosforu umožňuje dosáhnout velmi nízkých koncentrací. Biologické 

odstranění fosforu zůstává v úvahu u velkých čistíren. [3, 56] 

4.5.1 Chemické odstranění fosforečnanů 

Chemické odstranění fosforu využívá dávkování koagulačního činidla, kdy dochází 

k vysrážení nerozpustných fosforečnanů vápenatých, železitých a hlinitých, a jejich 

separaci. [57] Použití vápna není běžné kvůli obtížné kontrole procesu a vysoké produkci 

kalu. Soli hliníku jsou velmi účinné, ale ze tří možností nejdražší. Soli železa jsou téměř 

stejně účinné jako hliník, jejich cena je však nižší a nepředstavují zdravotní riziko. [55, 58] 

Princip odstranění 

Samotné odstranění fosforu při srážecím procesu se může dít několika způsoby. Většinou 

se využívá přímé adsorpce fosforečnanových iontů a srážení vlivem solí kovů, se kterými 

tvoří fosforečnany málo rozpustné sloučeniny. [28] Chemické reakce, které se odehrávají 

mezi fosforečnany a ionty železa v odpadní vodě jsou velmi složité. [60]V závislosti na pH 

prostředí a počátečním poměru P:Fe má vznikající sraženina různé složení, zpravidla 

neodpovídající stechiometrickým poměrům teoretických sloučenin. [61] 

Kupříkladu Luedecke et al. (1989) představil model, který zahrnoval celkem 

11 chemických reakcí a mechanismus sorpce. [64] Při přidání solí železa do vody tak 

vznikne celá řada produktů, včetně komplexních sloučenin či polymerů. [64]  
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Faktory srážení fosforu 

Soli železa, které se využívají k odstranění fosforu jsou nejčastěji chloridy a sírany. 

Při jejich hydrolýze však dochází k okyselení vody a poklesu hodnoty pH. [57] Srážení je 

zpravidla účinné právě ve slabě kyselém prostředí, optimální hodnota však závisí 

na poměru mezi iontem kovu a fosforečnanů. [11] Optimální pH pro odstranění fosforu 

určil Fytianos (1998) při ekvimolární dávce železa jako pH 4,5. [60] Pitter (2009) 

konstatuje, že železité soli jsou efektivní při srážení ortofosfátů i polyfosfátů při pH 

v rozmezí 4 - 8. [11] 

Kromě hodnoty pH jsou velice důležité i další faktory. Je to například koncentrace 

organických látek, přítomnost dalších iontů kovů, počáteční koncentrace fosforu a dávka 

železa. [28, 60] 

Pro dosažení nízkých koncentrací fosforečnanů musí být dávkovány železité soli 

ve značném nadbytku. [11] Na vysrážení 1 kg fosforu je potřeba 2,7 kg železa. 

Aby k vysrážení došlo, je potřeba dávkovat 1,5 násobné stechiometrické množství, tj. 

molární poměr Fe3
+/P =1,5. [55, 61] 

Dávkování srážecích činidel 

Samotné chemické srážení může být aplikováno v primárním nebo sekundárním 

stupni čištění, nebo je lze navrhnout jako samostatný terciální stupeň. V uvedeném pořadí 

roste účinnost a klesají dávky chemikálie. [61, 62] 

Při dávkování před biologický stupeň je nutné volit dávku tak, aby zbytkové 

koncentrace fosforu umožňovaly následnou produkci nové biomasy v aktivační nádrži. 

Při dávkování činidla například do flotačního procesu, dojde k ještě lepšímu odstranění 

vloček a fosforu. [63] 

Dávkování do aktivace snižuje spotřebu srážedel, vzniká však směsný biologicko-

chemický kal, vzrůstá produkce kalu a tím se snižuje stáří kalu v aktivaci. To může ohrozit 

průběh nitrifikace, která vyžaduje dostatečné stáří kalu a která je základním předpokladem 

pro zvýšené odstranění dusíku. [62] Při simultánním srážení s aktivací se zlepšují 

sedimentační vlastnosti aktivačního kalu. Dávkování je jednoduché. Provzdušňování 

zaručuje dobré rozmíchání i flokulaci. [63] K následnému odstranění vloček pak dojde 

v dosazovací nádrži. [63] 
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Z několika studií také vyplynulo, že přebytek koagulantů může pozměnit probíhající 

biologické procesy. [56, 61] De Gregorio (2010) zjistil, že velký přebytek chloridu 

železnatého způsobil vymizení prvoků v aktivovaném kalu. [61] Liu (2011) naopak usoudil, 

že soli hliníku přítomné v procesu nitrifikace tento proces výrazně inhibují, zatímco 

přítomnost solí železa při stejných koncentrací má tento účinek mnohem menší. [56] 

Při srážení orthofosforečnanů na odtoku z dosazovací nádrže (tj. dávkování reagentů 

do vyčištěné vody) se vyžaduje investiční rozšíření čistírenského procesu o třetí stupeň, tj. 

o směšovací a separační zařízení.Vzniklé vločky pak můžeme oddělit sedimentací, filtrací 

nebo flotací. [62) Takto se vyloučí vliv na biomasu a dosahuje se nejlepšího odstranění. 

Hlavní nevýhodou jsou však vysoké investice do technologie. [63] 

5. Identifikační údaje firmy 

Firma Jaroslava Klemensová – MASOMA (firma používá také označení MK 

Klemens) byla založena manžely Klemensovými roku 1993 v Dolním Benešově 

(viz tabulka 5 a obrázek 1). Od počátku je zaměřena na výrobu masných produktů. První 

roky byla denní kapacita přibližně 5 tun výrobků, v roce 1998 byl provozní areál firmy 

rozšířen o výrobní haly, chladírny, mrazírny a expediční prostory. Další rozšiřování 

provozu proběhlo roku 2002. Tepelnou úpravu masných výrobků provádí v kvalitních 

udírenských komorách Mauting. V sortimentu je asi 140 druhů výrobků a dnešní kapacita 

výrobního zařízení je cca. 15 tun denně. Produkty firmy jsou distribuovány především 

na území Moravskoslezského kraje, ale distribuce probíhá po celém území republiky. 

Mezi odběratele produktů patří například velkoobchod Makro nebo obchodní síť Hruška. 

V roce 2008 získala Jaroslava Klemensová titul v celorepublikové soutěži Živnostník roku. 

Ve firmě je v současné době 70 zaměstnanců, kteří pracují v třísměnném provoze. [64] 

Výrobna masných produktů se nachází na samotném okraji obce Zábřeh u silnice 

číslo I/56, která spojuje obce Dolní Benešov-Zábřeh a Kravaře-Kouty. Areál sousedí 

s přírodní rezervací Koutské a Zábřežské louky, která zde byla vyhlášena nařízením 

Okresního úřadu Opava č.j. 33/97 dne 22. 10. 1997. V současné době, po úpravě nařízením 

Moravskoslezského kraje ze dne 5.12.2007 její výměra činí 202,92 ha. [65] 
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Tabulka 5: Identifikační údaje firmy 

Provozovatel zařízení Jaroslava Klemensová - MASOMA 

Adresa sídla nebo podnikání Kravaře, Novodvorská 644/40, PSČ 747 21 

IČ 45199981 

Průmyslový obor dle přílohy č. 1 
N.V. 23/2011 Sb. 

10.1. Zpracování a konzervování masa a výroba 
masných výrobků 

Umístění zařízení  Zábřeh 62, 747 22 Dolní Benešov 

 

 

Obrázek 1: Sídlo firmy Jaroslava Klemensová – MASOMA (foto: Augustin 2012) 

6. Současný stav 

V této kapitole bude popsána současná situace nakládání s odpadními vodami 

ve firmě MK Klemens. 

6.1 Odběr pitné vody 

Firma Jaroslava Klemensová - MASOMA odebírá pitnou vodu z veřejného 

vodovodu od firmy Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.. Denní objem odebrané 

vody byl zjištěn při hydrotechnické analýze, při které byly průběžně odečítány hodnoty 

z vodoměrů ve firmě. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 6. Měření proběhlo v týdnu od 
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26. 9. 2011 do 3. 10. 2011. Na tento týden připadl státní svátek, tj. 28. 9., kdy byl odběr 

vody nulový a výroba byla pozastavena. Výroba je také pozastavena o víkendech - 

nedochází k odběru vody.  

Firma pracuje ve trojsměnném provozu s přibližně stejným odběrem vody ve dne 

i v noci, z čehož vyplývá také vyrovnanost odběrů patrná z následující tabulky. Největší 

odběr, tj. 52 m3 připadl na pátek, kdy se čistí veškerá zařízení. 

Tabulka 6: Odběr pitné vody od 26.9.2011 do 3.10.2011 

Množství pitné vody (součet tří vodoměrů) [m3] 
Den  

830 h – 14 h 14 h – 21 h 21 h - 830 h 
Celkový denní 

odběr 
26.9. Pondělí 14 14 0 28 
27.9 Úterý 14 14 14 42 
28.9 Středa 0 0 0 0 
29.9 Čtvrtek 11 12 16 39 
30.9 Pátek 24 12 16 52 
3.10 Pondělí 8 15 16 39 
Celkem 71 67 62 200 
Podíl v % 35,5 33,5 31 100 

Dále proběhlo měření množství odběru pitné vody souběžně s odběrem vzorků 

odpadních vod v následujících dvou dnech. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 7. 

Tabulka 7: Odběr pitné vody od 4.10.2011 do 6.10.2011 

Množství pitné vody (součet tří vodoměrů) [m3] 
Den 6 h- 15 h 15 h – 21 h 21 h – 6 h Celkový denní 

odběr 
4.10 Úterý 18 14 15 47 
5.10 Středa 15 13 12 40 
Celkem 33 27 27 87 
Podíl v % 38 31 31 100 

Z výše uvedených dvou tabulek 6 a 7 vyplývá, že odběr vody během týdne bývá 

vcelku rovnoměrný. Během sledování se pohyboval v intervalu mezi 28 m3 v pondělí a 52 

m3 v pátek. Průměrná hodnota bez dnů s nulovým odběrem je 41 m3.  

6.2 Nakládání s odpadními vodami 

Množství odpadní vody v zásadě odpovídá objemu odebrané pitné vody. Jelikož 

firma není napojena na kanalizaci, čištění si provádí sama. V obci Zábřeh je vybudována 

pouze nesoustavná kanalizace původně určená k odvedení srážkových vod mimo intravilán. 
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Jednotlivé sběrače jsou zaústěny do drobných vodotečí, které jsou přítoky říčky Štěpánky. 

Likvidace splaškových vod z domácností je zajištěna převážně septiky 

a akumulací žumpami. Denní produkce odpadních vod v obci je cca 83 m3/d. [66] 

V současné době je likvidace odpadních vod ve firmě MASOMA řešena s pomocí 

sedimentační nádrže a provzdušňovaného lapáku tuků o objemu 6 m3. Předčištění je 

nedostatečné také kvůli nedostatečnému vybírání tuků a kalu. Dochází tak k vyplavování 

všech znečišťujících látek do recipientu. Tento způsob čištění je evidentně zcela 

nedostatečný a vypouštěná voda zásadně narušuje životní prostředí v přírodní rezervaci! 

V aktuálním vodoprávním rozhodnutí jsou uváděna u objemů vypouštěných 

odpadních vod tato data: Qprům =0,7 l/s, Qmax= 866 m3/měsíc a Qroč = 10 400 m3/rok. 

6.3 Vypouštění odpadních vod do přírodní rezervace 

Jako recipient odpadních vod z masné výroby slouží otevřený meliorační kanál, 

který je součástí systému melioračních opatřeních, vybudovaných v 70. - 80. letech 20. 

století. [67] Ten byl kousek od výpusti později nepravidelně rozšířen na velikost 

cca 15 x 10 m a hloubku cca 1,5 m. Rozšíření koryta kanálu bylo provedeno dodatečně 

a podle původních záměrů měl kanál v tomto místě sloužit jako biologický rybníček 

k dočištění vypouštěných odpadních vod. V důsledku toho se na tomto místě zvýšila zátěž 

na území přírodní rezervace v podobě infiltrace znečišťujících látek. [68] Zde jsou svedeny 

také dešťové vody z areálu podniku. Po zavedení dostatečně účinné čistírenské technologie 

bude toto místo stále významné pro biologické dočištění a sedimentaci případných 

nerozpuštěných látek. Po opuštění biologického rybníčku teče voda cca 140 metrů dále 

směrem na západ, kde se kanál pravoúhle stáčí do území přírodní rezervace Koutské 

a Zábřežské louky a stéká se s dalším otevřeným melioračním kanálem s povrchovou 

vodou. 

Odpadní voda z masné výroby obtéká nejcennější část území. Druhově bohaté vlhké 

pcháčové louky na slatinných půdách. Pravděpodobně v důsledku eutrofizace území 

odpadními vodami zarůstají rákosem obecným (Phragmites australis). Na této ploše je 

potvrzen výskyt největšího množství ohrožených a chráněných druhů rostlin v celé 

rezervaci.[67] Nutno podotknout, že pozemky v přírodní rezervaci i mimo ní patří rodině 

Klemensových.  
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Zpočátku jsou samočisticí pochody probíhající v kanálech anaerobní povahy. 

Především za letního období dojde okamžitě k vyčerpání kyslíku i těsně pod hladinou, 

a tím dochází k hnilobným pochodům. Voda je pak zdrojem silného zápachu i na několik 

desítek metrů daleko. 

Po smíchání s vodou povrchovou z jiného melioračního kanálu dojde ke zvýšení 

koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodoteči. Tím pádem dojde k přechodu na aerobní 

procesy a k cca 90% snížení u hodnot CHSKCr, BSK5, NL a N-NH4
+ oproti hodnotám 

na profilu 1. K cca 15% poklesu dochází také u Pcelk. [69]  

6.4 Vodoprávní povolení pro firmu MK Klemens 

Firma MK Klemens dostala od vodoprávního úřadu v Hlučíně výjimku k povolení 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových dne 13.12.2007 pod jednacím číslem 

OŽPaKS/7984/2007/LI. V povolení byly stanoveny sledované ukazatele podle tehdejší 

platné legislativy, tj. nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Vzorky pro kontrolu plnění limitů 

akreditovanou laboratoří vyly odebírány jednou měsíčně. V povolení bylo jako místo 

pro kontrolu jakosti odpadní vody zvolen profil před soutokem s vodou povrchovou. Tento 

profil bude dále v textu veden jako kontrolní profil č. 3 (kapitola 8.2.3). I přes značné 

odbourání znečištění samočisticími procesy voda na tomto profilu nesplňuje limity 

uvedené ve vodoprávním rozhodnutí. [69] Konec této udělené výjimky připadl na poslední 

den roku 2010. 

Po ukončení platnosti vodoprávního rozhodnutí bylo nutné přistoupit k řešení 

problému. Firma MASOMA požádala o prodloužení výjimky. Na popud České inspekce 

životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny bylo domluveno jednání obou 

zúčastněných stran na den 1.3.2011. Jednání se za firmu zúčastnili Jaroslava Klemensová, 

Karel Klemens, dále zástupce města Dolní Benešov, zástupce Povodí Odry s.p a zástupce 

VŠB-TUO. Na této schůzce bylo rozhodnuto o dalším postupu v nakládání s odpadními 

vodami.  

Do 31. 3. 2011 byly předloženy návrhové limity na dobu přechodnou (do 31. 12. 

2012), které odsouhlasilo také Povodí Odry s. p. Navržené hodnoty vychází z mých měření 

na vyústění biologického rybníčku, tj. na parcele č 583/10 k.ú. Zábřeh u Hlučína (dále 

měrný profil číslo 2 – viz kapitola 8.2.2 Toto místo bylo také vybráno jako kontrolní profil 
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pro další odběry akreditované laboratoře po dobu přechodnou, než bud doplněna 

čistírenská technologie. V rámci kontroly úřadu byly také provedeny dva rozbory 

pro potřeby vodoprávního úřadu. Výsledky těchto měření jsou uvedeny v kapitole 8.3. 

Do konce dubna 2011 byl předložen harmonogram prací na řešení účinného čištění. 

Postupně má do začátku roku 2013 dojít k doplnění čistírenské technologie tak, 

aby splňovala podmínky dané nařízením vlády č. 23/2011 Sb. o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 

7. Metodika hodnocení kvality odpadních a povrchových 

vod 

V diplomové práci, která se věnuje řešení problému likvidace odpadní vody 

z bodového zdroje znečištění z firmy Jaroslava Klemensová - MASOMA, jsem navazoval 

na svou bakalářskou práci. Ta byla zaměřena na samočistící procesy, které v daném místě 

probíhají. [69] 

7.1 Metodika odběrů vzorků 

Pro způsob odběr vzorků je dána norma ČSN EN ISO 5667 Jakost vod - Odběr 

vzorků. Vzorek se odebírá v horní třetině vodoteče v proudnici, kde je největší rychlost 

proudění. To se může lišit v případě, že je vzorek odebírán pro jiný účel analýzy. Zvolený 

způsob odběru proto musí vždy odpovídat účelu, pro který je vzorek odebírán. V případě 

odběru odpadní vody byl vzorek odebírán přímo z výpusti před smísením v recipientu. 

Vzorky je pak nutno co nejdříve dopravit do laboratoře. Při transportu by měly být 

uchovány v chladu a temnu, aby se co nejvíce vyloučily chemické či biologické pochody 

a změny jakosti z toho plynoucí. V případě nemožnosti urychleného transportu je nutno 

vzorek zakonzervovat, jak vyplývá z ČSN ISO 5667-3 (Jakost vod-Odběr vzorků-Pokyny 

pro konzervaci vzorků a manipulace s nimi). 

Pro odběr odpadní i povrchové vody byly použity polyethylenové vzorkovnice 

o objemu 0,5l. Před plněním se vzorkovnice důkladně vypláchla odebíraným vzorkem 
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a následně se naplnila až po hrdlo, aby se omezil styk s plynnou fází při další manipulaci 

a transportu. 

Z určených profilů byly vzorky odebírány v ranních hodinách dvouhodinové směsné 

vzorky sléváním dílčích vzorků o stejném objemu. Poté byly neprodleně přepraveny 

do laboratoře oddělení Technologie a hospodaření s vodou, kde proběhla následná analýza. 

Na místě byly měřeny ukazatele: teplota vody, pH a rozpuštěný kyslík. 

V případě odběru surové odpadní vody na nátoku na stávající čistírnu je postup 

uveden přímo u výsledků v kapitole 7.1. 

7.2 Sledované ukazatele 

Úkolem chemického rozboru odpadních vod je stanovit celkové, skupinové, popř. 

specifické znečištění. Počet ukazatelů se řídí celkovou charakteristikou odpadní vody 

a způsobem vypouštění. Základní ukazatele jsou legislativně předepsány v nařízení vlády 

23/2011 Sb. [11] Ukazatele byly vybrány podle ukazatelů pro přípustné hodnoty znečištění 

odpadní vody při zpracování a konzervování masa a výrobu masných výrobků v nařízení 

vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády 229/2007 Sb. o ukazatelích 

a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. Dále bylo 

přihlédnuto k možnostem laboratoře oddělení Technologie a hospodaření s vodou. [70] 

Nakonec pro měření kvality vypouštěné vody a kvality vody v recipientu byly 

vybrány tyto ukazatele: reakce vody (pH), rozpuštěný kyslík (O2), teplota (t), chemická 

spotřeba kyslíku dichromanem draselným (CHSKCr), biochemická spotřeba kyslíku 

(BSK5), celkový fosfor (Pcelk), amoniakální dusík (N-NH4), nerozpuštěné látky (NL). 

Jednorázově pak bylo atomovou absorpční spektrofotometrií změřeno několik ukazatelů: 

železo (Fe), měď (Cu), olovo (Pb), kadmium (Cd) a absorpční spektrofotometrií dusičnany 

(NO3
-). Využity také byly výsledky rozborů provedené akreditovanou laboratoří 

pro vodoprávní úřad v Hlučíně, které obsahovaly i další ukazatele, které nebylo možné 

v podmínkách laboratoře VŠB-TUO stanovit (např. EL, Ncelk). Byl také proveden 

orientační mikrobiologický rozbor k prokázání předpokládaného mikrobiologického 

znečištění. 

V případě odběru surové odpadní vody na nátoku na stávající čistírnu byly rozbory 

prováděny akreditovanou laboratoří. 
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7.2.1 Identifikace zkušebních metod a norem: 

Veškeré chemické analýzy vody z otevřených melioračních kanálů byly provedeny 

podle norem uvedených v tabulce 8. 

V následujících kapitolách 5.2.2- 5.2.9 je shrnut přehled jednotlivých parametrů. 

Postupně je uveden charakter parametru, ovlivnění recipientu, popis metody 

a instrumentální pomůcky 

Tabulka 8: Identifikace zkušebních norem 

ČSN ISO 10523 (757365) Jakost vod - Stanovení pH 
ČSN EN 50104 ed. 3 (378330) El. zařízení pro detekci a měření kyslíku 
ČSN 75 7342 Jakost vod - Stanovení teploty 
ČSN ISO 15705 (757521) Jakost vod Stanovení chemické spotřeby kyslíku  
ČSN EN 1899 Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku 
ČSN EN ISO 6878 (757465) Jakost vod - Stanovení fosforu 
ČSN EN 872 (757349) Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek 
ČSN ISO 7890-3 (757453) Jakost vod. Stanovení dusičnanů 
ČSN EN ISO 8199 (757810) Jakost vod - Obecný návod pro stanovení 

mikroorganismů kultivačními metodami 

7.2.2 Reakce vody – pH 

Hodnota pH je jedním ze základních ukazatelů jakosti vody. Hodnota se pohybuje 

v rozmezí 1-14, přičemž čím je hodnota nižší, tím je voda kyselejší a vodíkové ionty H+ 

převažují nad hydroxidovými ionty (OH)-.  

Hodnota pH silně ovlivňuje veškeré chemické a biologické procesy v přírodních 

i odpadních vodách. Proto při úpravě a čištění je nutné tuto hodnotu pro optimalizaci 

procesu znát. 

Reakce vody byla měřena přímo v terénu pomocí pH metru z laboratoře oboru 

Technologie a hospodaření s vodou WTW pH 330i/SET-1. 

7.2.3 Rozpuštěný kyslík 

Kyslík se do vody dostává difúzí z atmosféry a při fotosyntetické asimilaci vodních 

rostlin, řas a sinic. [11] V praxi je při aktivaci využito dmychadel, jejichž výkon 

označujeme jako oxygenační kapacitu. Při aerobním čištění odpadních vod by koncentrace 

kyslíku v aktivační nádrži neměla poklesnout pod 2 mg/l. [11] 
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Deficit kyslíku může být způsoben dýcháním rostlin a živočichů, rozkladem 

organické hmoty a vlivem ostatních plynů. Na snížení celkové koncentrace kyslíku se 

podílí i zvýšení teploty, průsak a přítok podzemní vody, zvýšený obsah železa. [71] 

Množství rozpuštěného kyslíku bylo měřeno přímo v terénu, k vyloučení vlivu 

transportu a to sondou OxyGuard Handy Gamma. 

7.2.4 Teplota 

Teplota je významný ukazatel vlastnosti vody. Ovlivňuje chemické rovnováhy 

i biologické pochody. V přírodě je teplota voda závislá na momentálním stavu atmosféry. 

V případě antropogenně ovlivněných vod často záleží na jejich původu.  

Na teplotě je také závislá rozpustnost látek. Teplota vody ovlivňuje také asimilační 

činnost rostlin, výpar a činnost heterotrofních organismů, jež se podílí na samočištění vody. 

Určuje zejména karbonizační, nitrifikační i denitrifikační rychlost a růstové rychlosti 

mikroorganizmů. Její hodnota byla měřena přímým ponořením sondy pH metru WTW pH 

330i/SET a odečtením z displeje. 

7.2.5 Chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným (CHSKCr) 

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným je normovaná metoda 

používaná k stanovení zatížení vody organickými látkami. Jedná se o skupinové stanovení, 

které nerozlišuje druhy látek. Dichroman draselný je silnější oxidační činidlo, než jeho 

ekvivalent manganistan draselný a používá se proto při analýze odpadních vod. Výsledek 

se pak převádí na rovnocenné množství kyslíku v mg/l. 

Princip stanovení CHSKCr spočívá v oxidaci organických látek dichromanem 

draselným v prostředí 50% kyseliny sírové při teplotě 150°C po dobu dvou hodin. 

za katalytického působení síranu stříbrného. Nezreagovaný chroman se následně stanovil 

fotometricky. Problémy při stanovení mohou působit vysoké koncentrace chloridů 

okolo 1 g/l. Jejich přítomnost už není maskována síranem rtuťnatým, který váže chloridy 

do chlorortuťnatanů. [11] Proto byla bodovým vzorkem zjištěna také koncentrace chloridů, 

která případnou chybu vyloučila. 

K stanovení byly použity roztoky firmy MERCK a následné stanovení zbytkového 

chromanu ve spektrofotometru Spectroquant Pharo 100. 



Jiří Augustin: Nakládání s odpadními vodami z masného průmyslu 

2012  34 

7.2.6 Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) 

Pětidenní biochemická spotřeba kyslíku je podobně jako CHSK ukazatelem 

organického znečištění vod. Oxidace látek obsažených ve vodě se děje bez přídavku 

oxidačních činidel, výlučně biologickou cestou. Poměr mezi CHSK a BSK tak udává 

poměr biologicky odbouratelných látek. Stanovení BSK5 je základním ukazatelem 

pro biologickou čistitelnost odpadní vody. 

Biochemická spotřeba kyslíku je definována jako hmotnostní koncentrace 

rozpuštěného kyslíku spotřebovaného za stanovených podmínek v oxickém prostředí 

biochemickou oxidací organických látek ve vodě. [11] 

Doba inkubace byla určena na pět dní. Tato doba byla jednotně dohodnuta, stejně 

jako podmínky. Ty činí teplota 20ºC a tma, aby nedocházelo k rozvoji fotosyntetických řas. 

Výsledek se stejně jako u CHSK převádí na množství kyslíku v mg/l. 

Za přítomnosti amoniakálního dusíku probíhá nejprve oxidace organických látek 

a poté oxidace amoniakálního dusíku před dusitany na dusičnany. Tyto nežádoucí 

chemické děje zvyšují hodnotu BSK. [11] Kvůli delší generační době nitrifikačních 

bakterií, se výrazné projevení tohoto jevu na vzorcích nepředpokládá.  

7.2.7 Celkový fosfor (Pcelk) 

Pro účely stanovení celkového fosforu se veškeré formy fosforu převedou do formy 

orthofosforečnanů, přičemž se následně stanovuje spektrofotometricky. Organicky vázaný 

fosfor a polyfosforečnany se předem převedou na orthofosforečnany kyselou hydrolýzou 

za varu, resp. oxidačním rozkladem. [11] 

Princip stanovení je v reakci orthofosforečnanů za katalýzy antimonitými ionty 

s molybdenanem amonným. Další redukcí askorbovou kyselinou přechází žlutý komplex 

kyseliny na roztok fosfomolybdenové modři. 

K instrumentálnímu spektrometrickému stanovení byl použit zapůjčený 

spektrofotometr MERCK Spectroquant Pharo 100, který byl v rámci diplomové práce 

testován. K rozkladu na fosforečnany bylo zpočátku použito klasické metody s thiosíranem 

a kyselinou sírovou, následně využívány CrackSety firmy MERCK a k stanovení 

fosforečnanů reagenční testy firmy MERCK. 
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7.2.8 Amoniakální dusík (N-NH4
+) 

Stanovení amoniakálního dusíku absorpční spektrofotometrií pomocí Nesslerova 

činidla je založeno na reakci amoniaku , hydroxidu alkalických kovů a tetrajodortuťnatanu 

sondého za vzniku oxidimerkuriaminjodidu - Millonovy báze.  

K instrumentálnímu spektrometrickému stanovení byl použit spektrofotometr 

SPEKOL 10. 

7.2.9 Nerozpuštěné látky (NL) 

Pod pojmem nerozpuštěné látky rozumíme tuhé látky, odstranitelné filtrací nebo 

odstředěním, které jsou přítomné v nerozpuštěné fázi ve vodách. Většinou se jedná o kal, 

jíl, řasy, plankton, mikroby, organická hmota a další jemné nerozpuštěné částice. 

Nerozpuštěné látky ovlivňují barvu a zákal vody.  

Množství NL se měří gravimetricky. Filtrací daného množství analyzovaného vzorku 

přes membránový filtr a následné vysušení při teplotě 105ºC do konstantní hmotnosti. 

8. Metodika hodnocení odpadních a povrchových vod 

Nejnovějším legislativním předpisem, kterým se hodnotí jakost povrchových vod je 

nařízení vlády č. 23/2011 Sb. kterým se mění nařízení vlády č.61/2003 Sb., o ukazatelích 

a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 

oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Toto nařízení vlády vychází z vodního 

zákona 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. [70] 

Nařízení vlády lze použít jak pro přímé hodnocení odpadní vody z bodového zdroje 

pomocí emisního standardu, tak pro hodnocení kvality vody v recipientu, po smísení 

s odpadní vodou, pomocí standardů imisních.  
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8.1 Hodnocení kvality vody podle nařízení vlády 23/2011 Sb. 

Nařízení vlády stanoví kromě jiných ukazatelů také emisní a imisní limity 

pro odpadní vody a také ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku.  

Emisními standardy: přípustné hodnoty znečištění pro odpadní vody vypouštěných 

z průmyslových a zemědělských odvětví. 

Emisní limity jsou nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod, které 

stanoví vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 

Norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Pro každý 

daný útvar povrchových vod se použitím rozumí, že aritmetický průměr koncentrací 

naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím 

místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu. Dříve byly označovány jako imisní 

standardy (dle NV 229/2007 Sb.). Jedná nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů přípustného 

znečištění povrchových vod v jednotkách hmotnosti, radioaktivity nebo bakteriálního 

znečištění na jednotku objemu, které jsou stanoveny v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 

Tabulka 9: Emisní standardy pro zpracování a konzervování masa a výrobu masných výrobků (CZ- 

NACE 10.1) 

Ukazatel Přípustná hodnota „p“ [mg.l-1] 
CHSKCr 200 

BSK5 50 

NL 80 

N-NH4
+ 20 

N-NH4
+ (Z) 36 

Ncelk 30 

Ncelk (Z) 50 

Pcelk 10 

Tuky a oleje dle ČSN 75 7509 10 

 

Uváděné přípustné hodnoty „p“ koncentrací a účinnosti nejsou roční průměry 

a mohou být překročeny v povolené míře. Ta je stanovena v příloze č. 5. k nařízení vlády 

23/2011. Sb.[70] 
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Tabulka 10: Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod - vybrané ukazatele 

Norma environmentální kvality 
Ukazatel 

NEK-RP *) NEK-NPH **) 
Orozp [mg/l] >9  

t [°C]  29 

pH 6-9  

CHSKCr [mg/l] 26  

BSK5 [mg/l] 3,8  

NL [mg/l] 20  

N-NH4
+ [mg/l] 0,23  

Ncelk [mg/l] 6  

N-NO3
- [mg/l] 5,4  

Cl- [mg/l] 50  

Měď [µg/l] 14  

Železo [mg/l] 1  

Escherichia coli [KTJ/100 ml]  2500 

Termotolerantní (fekální) 
bakterie [KTJ/100 ml] 

 4000 

*) NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li 

uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar 

povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených 

v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru 

nepřekračuje dotyčnou normu. 

**)  NEK-NPH: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota 

je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí. 

9. Hodnocení odpadní vody z firmy Jaroslava 

Klemensová - MASOMA 

Pravidelně byly hodnoceny ukazatele stanovené nařízením vlády 23/2011 Sb. jako 

emisní standardy pro masný průmysl a také byla sledována kvalita vody v recipientu. 

Extrahovatelné látky jako jeden z nejdůležitějších parametrů odpadní vody byly určovány 

pouze akreditovanou laboratoří, vzhledem k možnostem laboratoře oddělení technologie 

a hospodaření s vodou na VŠB-TUO. Jednorázově byl proveden mikrobiologický test 
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na přítomnost psychrofilních, mezofilních, koliformních bakterií a fekálních streptokoků. 

Tyto bakterie se normálně v odpadní vodě nesledují, ale tyto biologické ukazatele indikují 

způsob znečištění odpadní vody.  

9.1 Rozbor surové odpadní vody na vtoku do stávající čistírny 

Protože kvalita odpadní vody odváděné do otevřeného melioračního kanálu, kde byly 

prováděny pravidelné měsíční odběry, je ovlivněna zdržením v septiku, bylo nutné také 

získat hodnoty týkající se odpadní vody odtékající přímo z výroby. 

Pro odběr vzorků byl zvolen výtok z potrubí do šachtice, jíž přitékají veškeré 

odpadní vody z výroby i odpadní vody ze sociálních zařízení. Odběr byl prováděn 

kontinuálně peristaltickým čerpadlem, které odebíralo a čerpalo odpadní vody ve zvoleném 

časovém úseku v množství cca 1 litr/hod do 10 litrového kanystru. Po důkladném 

promíchání byl z každého časového úseku přelit vzorek do litrové láhve 

a do vyprázdněného kanystru čerpalo čerpadlo odpadní vodu v následujícím časovém 

intervalu. Během dvou dnů (4.10.2011 a 5.10.2011) tak bylo k dispozici šest litrových 

láhví z časových intervalů 6-15 h, 15-21 h a 21-6 h. Pro laboratorní stanovení vždy byly 

slévány dva litrové vzorky ze shodných časových úseků po odměření rozmíchaných 

vzorků ve skleněném válci, aby bylo zachováno naměřené množství v jednotlivých dnech. 

Obdobně byly dle množství slévány všechny vzorky do nádoby. Z takto vzniklého 

směsného vzorku ze dvou dnů byly stanoveny tuky a oleje (EL) a po 20 hodinovém 

odsazení stejné parametry, které se stanovovaly z rozmíchaných vzorků. [63] Všechny tyto 

rozbory byly provedeny v akreditované laboratoři (viz tabulka 11). 

Tabulka 11: Výsledky z rozborů surové odpadní vody ze závodu 

Hodnoty [mg/l] 
Ukazatel 

6 h – 15 h 15 h – 21 h 21 h – 6 h Odsazený vzorek 6 h -6 h 
CHSKCr 1 356 3 738 2 016 1266 
BSK5 792 2320 556 736 
NL 288 910 637 170 
N-NH4

+ 2,45 0,09 1,27 - 
Ncelk 80,0 86,0 71,0 78,6 
Pcelk 39,46 91,06 94,86 30,13 
Tuky a oleje                         Rozmíchaný vzorek 6-6 h 254,8 
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9.1.2 Bilanční hodnoty na vtoku do stávající čistírny 

Na základě předešlého rozboru odpadní vody byly stanoveny bilanční hodnoty 

znečištění. Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se 

zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské 

aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 12. 

Tabulka 12: Bilanční hodnoty znečištění na vtoku 

Hodnoty v kg 
Od – do h 

CHSKCr BSK5 NL Ncelk Pcelk EL N-NH4 N-NO3 
6 – 15 22,4 13,1 7,8 1,32 0,65 - 0,05 - 
15 – 21 50,5 31,3 12,3 1,16 1,23 - 0,01 - 
21 – 6 27,2 7,5 8,6 0,96 1,28 - 0,02 - 
za 24 h 100,1 51,9 28,7 3,44 3,16 11,1 0,07 - 
Odsazený 
vzorek 
20h 

55,1 32,0 7,4 3,42 1,31 - - 0,06 

V následující tabulce 13 jsou uvedeny poměry mezi jednotlivými složkami odpadní 

vody. Tyto poměry nám poukazují především na vhodnost vody pro biologické čištění 

(poměr BSK5 : N : P) a také biologickou rozložitelnost přítomných organických látek 

(BSK5 : CHSKCr).  

U poměru BSK5 ku CHSKCr platí, že čím je hodnota totoho podílu větší, tím více 

biologicky rozložitelných látek voda obsahuje. U odpadních vod snadno biologicky 

rozložitelných se tento poměr pohybuje v rozmezí asi 0,5 – 1. [11] Pro dobrou tvorbu 

aktivovaného kalu platí, že poměr uhlíku, dusíku a fosforu musí být nejméně 100:5:1. [40] 

Tabulka 13: Poměry mezi jednotlivými ukazateli 

Poměr Rozmíchaný vzorek Odsazený vzorek po 20 h 
BSK5 : CHSKCr 0,52 0,58 
BSK5 : N : P 100:6,6:6 100:10,7:4,1 

Z hodnot uvedených v tabulce je patrné, že více než 50% organických látek bude 

dobře biologicky odstranitelných a voda obsahuje dostatečné množství nutrientů. Projevil 

se především nadbytek fosforu, který bude následně třeba odstranit chemicky. 

Dále je důležitý přepočet vytvářeného znečištění na ekvivalentní obyvatele. Jeden 

ekvivalentní obyvatel (EO) se rovná 60 g/d BSK5, 120 g/d CHSKCr, 55g/d NL, 11 g/d Ncelk 

a 2,5 g/d Pcelk.  
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Tabulka 14: Přepočet zatížení čistírny na EO podle sledovaného parametru 

Počet ekvivalentních obyvatel (EO) 
Ukazatel 

Rozmíchaný vzorek Odsazený vzorek po 20h 

CHSKCr 834 689 
BSK5 865 800 
NL 522 493 
Ncelk 313 342 
Pcelk 1 264 570 

9. 2 Rozbor a hodnocení vody z melioračních kanálů 

Výběr profilů pro kontrolu jakosti vody, vycházel z kontrolních profilů stanovených 

vodoprávním úřadem jak v minulosti, tak v současnosti. Analýzami bylo pro sledováno 

ovlivnění recipientu odpadní vodou, dodržování stanovených limitů a sbírána data 

pro orgány státní správy.  

 

 
Obrázek 2: Rozmístění kontrolních profilů 

Takto byly vybrány tři profily, z čehož dva odpovídaly původním profilům 

z bakalářské práce [69] a je k nim k dispozici řada dat již od října roku 2009. Poloha 

profilů je patrná z obrázku 2. 
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9.2.1 Profil č.1  

GPS souřadnice: 49°55'14.308"N, 18°4'23.002"E 

První profil byl vybrán u výpusti odpadní vody (obrázek 3), takže voda zde nejvíce 

odpovídá surové odpadní vodě z masné výroby. Tento profil by měl být v budoucnu určen 

jako kontrolní profil rozhodnutím vodoprávního úřadu. 

Posuzován byl podle emisních limitů nařízení vlády č. 23/2011 Sb. (viz tabulka 9). 

Červeně jsou v tabulce označeny hodnoty, které přesáhly danou přípustnou hodnotu. 

 

Obrázek 3: Profil č. 1 (foto: Augustin, 2010) 

Data (tabulka 15) byla získávána v průběhu několika let. U všech parametrů, 

které jsou na výusti sledovány legislativou, byly přípustné hodnoty překročeny. Nejvíce 

u parametru BSK5 a celkového fosforu. Naopak nejméně docházelo k překročení 

u ukazatele N-NH4
+. Kvůli nedostatečného vybavení laboratoře nebyl sledován parametr 

Ncelk, takže nelze hodnotit.celkovou dusíkovou bilanci ani transformaci forem dusíku. 
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Tabulka 15: Hodnoty naměřené na profilu č. 1 

Datum*) Pcelk 

[mg/l] 
N-NH4

+
 

[mg/l] 
NL 

 [mg/l] 
pH 

Teplota 
[°C] 

Rozp. 
kyslík 

 [mg/l] 
CHSKCr 

[mg/l] 
BSK5 
[mg/l] 

21.1.2010 25,9 10,6 286 6,87 12,8 2,8 1276 590,94 
3.3.2010 30,8 18,7 145 6,9 12,3 2 773,8 435,17 
19.3.2010 20,0 12,2 187 6,86 13,2 4,9 839,2 419,00 
3.1.1900 22,5 19,8 102 6,59 15,9 2,4 837 499,20 
8.10.2010 30,5 24,0 75 6,5 17 3,5 - - 
5.11.2010 17,4 17,3 41 6,35 18,7 2,8 - - 
7.1.2011 30,2 10,7 20 7,94 15,3 4,7 - - 
31.1.2011 189,0 - - - - - - - 
11.2.2011 91,2 15,9 74 7,68 6,7 5,9 - - 
24.3.2011 28,0 23,2 136 6,8 6,9 1,5 - - 
5.5.2011 39,1 15,0 - 6,11 16,6 2 - - 
19.5.2011 22,0 11,2 168 6,35 19,2 1,4 742 - 
5.11.2011 36,4 17,5 153 6,18 15,4 0,3 853 606,46 
2.12.2011 27,7 8,5 86 6,85 14 0,1 2120 1462,70 
Počet 
překročení 100% 7,7% 91,7% - - - 100% 100% 
Průměrné 
překročení 5,22x 0,56x 1,4x - - - 5,3x 13,4x 

Do tabulky nebyla zahrnuta první tři měření (říjen až prosinec 2009) kvůli 

nestandardním podmínkám v odběrném místě). Ukazatele BSK5, CHSKCr NL dosahovaly 

hodnot až desítek tisíc mg/l a byly způsobeny usazováním organických látek pod výustí 

před vyčištěním odběrného místa.  

Vysoká hodnota Pcelk ze dne 31.1.2011byla naměřena při rozkladu vzorku 

CrackSetem firmy MERCK a použití testovaného spektrofotometru Spectroquant PHARO 

100. 

9.2.2 Profil č. 2 

GPS souřadnice: 49°55'14.44"N, 18°04'21.67"E 

Tento profil odpovídá výtoku z „biologického rybníčku“ a v současné době je 

místem odběru pro kontrolu kvality vody od 31. 3. 2011 (obrázek 4). Z tohoto důvodu 

byl vybrán jako měrný profil. 
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Je zde umístěno provizorní hrazení, které slouží částečně jako norná stěna. Objem 

rybníčku je asi 225 m3, ale poměrně rychle dochází k jeho zazemňování. Již několikrát 

byl proto sediment ze dna vybagrován, naposledy v březnu roku 2012.  

Obrázek 4: Měrný profil č.2 (foto: Šálek 2011) 

 

Tabulka 16: Hodnoty naměřené na profilu č. 2 

Datum 
Pcelk 

[mg/l 
N-NH4

+ 

[mg/l 
NL 

[mg/l 
pH 

Teplota 
[°C] 

Rozp. 
kyslík 

[mg/l 

CHSKCr 

[mg/l 
BSK5 

[mg/l 

8.10.2010 18,5 1,9 252 7,03 11,5 3,9 - - 
5.11.2010 12,2 4,15 373 6,41 12,9 1,1 - - 
7.1.2011 28,8 6,4 185- 6,96 10,6 2,8 - - 
31.1.2011 43,1 - - - - - - - 
11.2.2011 19,4 11,3 648 6,69 5 0,8 - - 
24.3.2011 24,8 9,6 436 6,84 9,1 2,3 - - 
5.5.2011 - 9,2 740 6,77 11,6 0,4 - - 
19.5.2011 20,6 24,1 112 6,91 17,9 0,4 406,3 - 
24.3.2011 28,1 13,2 253 6,84 9,1 2,3 - - 
5.5.2011 31,4 10,1 323 6,77 11,6 0,4 - - 
19.5.2011 22,2 20,6 276 6,91 17,9 0,4 742,7 - 
5.11.2011 26,6 38,8 568 6,71 9,2 0,2 734,4 653,4 
Počet 
překročení 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 
Průměrné 
překročení 167,1x 56x 18,9x 0x 0x - 24,1x 171,5x 
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Profil byl sledován kratší dobu oproti druhému a třetímu. Navíc v prosinci roku 2011 

byl profil částečně zavezen hlínou a došlo k vzdutí hladiny až po výletní objekt u profilu 

č. 1. Nastal tak k problém s odebíráním vzorků z toho profilu, neboť se stal nepřístupným.  

Hodnocen byl pomocí norem environmentální kvality podle NV 23/2011 Sb. 

(viz tabulka 16) Kromě parametrů reakce vody a teploty docházelo k několikanásobnému 

překročení limitů povolených pro povrchové vody. Jelikož je v tomto recipientu hlavním 

zdrojem vody právě odpadní voda, projeví se to také na překročení norem environmentální 

kvality. Nejmarkantněji je to vidět na ukazateli celkového fosforu a také na jednom 

případu parametru BSK5, který byl překročen 171,5x. Další výsledky z tohoto profilu, 

včetně ukazatele olejů a tuků jsou uvedeny v kapitole 8.3. 

9.2.3 Profil č. 3 

GPS souřadnice 49°55'15.36"N, 18°04'15.70"E 

Jako poslední kontrolní místo byl zvolen konec otevřeného melioračního kanálu 

před smícháním s povrchovou vodou přitékající směrem od Kravař (obrázek 5). Tento 

profil sloužil do března roku 2011 jako kontrolní profil pro hodnocení jakosti. Z tohoto 

důvodu byl vybrán také pro tuto práci. Hodnocen byl pomocí norem environmentální 

kvality podle NV 23/2011 Sb. (viz tabulka 10). 

 

Obrázek 5: Odběrný profil č. 3 (foto: Augustin 2010) 
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Tabulka 17: Hodnoty naměřené na profilu 3 

Datum Pcelk 

[mg/l] 
N-NH4

+
 

[mg/l] 
NL 

[mg/l] 
pH Teplota 

[°C] 

Rozp. 
kyslík 

 [mg/l] 
CHSKCr 

[mg/l] 
BSK5 

[mg/l] 
21.10.2009 14,6 13,6 90 6,70 9,9 0,8 243 123,6 
18.11.2009 5,5 7,9 50 7,05 9,1 0,7 81,9 46,3 
9.12.2009 16,9 17,1 524 6,79 8,7 1,4 422 402,7 
21.1.2010 29,6 6,4 2022 7,28 0,1 2,1 803 746,6 
3.3.2010 28,5 17,3 309 7,09 4,8 1,6 99 23,6 

19.3.2010 12,7 20,2 29 6,8 8,3 1,7 271 141,9 
1.4.2010 22,0 25,5 400 6,86 10,5 0,8 813 381,1 

8.10.2010 16,2 10,3 130 6,78 12,4 0,3 - - 
5.11.2010 18,8 18,3 138 6,76 12,3 0,4 - - 

7.1.2011 29,9 7,6 2020 6,95 9,3 2,3 - - 
31.1.2011 73,9 - - - - - -  
11.2.2011 44,9 28,9 315 6,76 6,4 1,7 - - 
24.3.2011 14,6 8,8 264 6,55 11,5 4,7 - - 

5.5.2011 - 4,9 136 6,84 10,4 1 - - 
19.5.2011 38,8 13,9 212 6,51 17,6 1 454 - 
5.11.2011 16,5 31,5 357 6,73 9,8 0,2 351 249,6 
2.12.2011 8,7 29,1 148 7,11 9,1 3,3 784,5 136,8 

Počet 
překročení 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 
Průměrné 
překročení 163,4x 63,8x 22,3x 0x 0x - 16,6x 65,9x 

I na posledním sledovaném profilu byly překračovány zcela pravidelně ukazatele 

vyjadřující stav povrchové vody. Vlivem deaminace organických látek dokonce dochází 

k nárůstu u parametru N-NH4
+. Naopak především u parametru BSK5 je patrný značný 

pokles v desítkách procent ať už vůči vypouštěné odpadní vodě nebo vůči profilu č. 2 (viz 

tabulky 15 a 16). 

9.3 Výsledky analýz akreditované laboratoře z profilu 2  

Pro potřeby ČIŽP, orgánů státní správy a povodí Odry byly v měsíci březnu roku 

2011 provedeny dva rozbory vody v Centrální laboratoři na ulici Slavníkovců v Ostravě. 

Vzorky vody byly odebrány vedoucím provozu panem Vaňkem a ještě ten den byla 

provedena analýza. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 18. 

Tabulka 18: Analýza vody akreditovanou laboratoří na profilu č. 2 

Ukazazel N-NH4
+ Ncelk P-PO4

+ Pcelk EL CHSKCr BSK5 NL 
8.3.2011 2,44 56 19,68 60,38 2,88 567 306 100 
15.3.2011 14,87 50 13,80 42,32 7,02 692 398 74 
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Hodnoty v průměru odpovídají hodnotám naměřeným na profilu č. 2 v kapitole 8.2.2. 

9.4 Stanovení koncentrace kovů na profilu č. 1 

V odpadní vodě z potravinářského průmyslu se nepředpokládá výskyt iontů těžkých 

kovů. Pro orientaci a možné následné využití kalu produkovaného čistírnou byla provedena 

analýza na přítomnost některých kovů metodou atomové absorpční spektrometrie 

s výsledky uvedenými v tabulce 19. 

Tabulka 19: Koncentrace kovů na profilu č. 1 

Kov Olovo Měď Kadmium Železo 
Koncentrace 
[mg/l] 

<0,03 <0,015 <0,006 3,87 

Koncentrace u prvních tří sledovaných kovů nebyly v mezích detekce pro danou 

metodu. Z hygienického hlediska lze říci, že je odpadní voda po stránce těchto těžkých 

kovů nezávadná. V odpadní vodě nejsou kovy legislativně sledovány. 

9.5 Orientační mikrobiologický rozbor z profilu č. 1 

Pro potvrzení přítomnosti některých bakterií byl 27.10.2011 proveden orientační 

mikrobiologický rozbor k prokázání některých druhů bakterií. Tento rozbor pomohl také 

prokázat hygienickou závadnost vypouštěné vody a rizika s tím spojená. 

Jako první byly stanoveny koliformní a fekální koliformní bakterie. Ty byly 

v minulosti tradičně používány jako indikátory fekálního znečištění. Bylo však zjištěno, 

že se mezi těmito skupinami (zejména mezi koliformními bakteriemi) vyskytuje řada 

druhů, které nemusejí mít fekální původ. Proto je nyní jejich indikační hodnota 

zpochybňována a současný trend směřuje k přímému stanovení Escherichia coli, která je 

podle směrnic Světové zdravotnické organizace považována za hlavní indikátor fekálního 

znečištění. Za typické zástupce koliformních a zejména fekálních koliformních bakterií 

jsou považovány příslušníci rodů Citrobacter, Enterobacter, Escherichia a Klebsiella [72]. 

Zvlášť pak bylo provedeno stanovení Escherichia coli jako důkaz fekálního znečištění. 

Dalším stanovením přítomnosti bakterií byla zjištěna přítomnost fekálních 

streptokoků (enterokoky), které jsou rovněž považovány za indikátor fekálního znečištění. 
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Další skupinou, která indikuje znečištění mikroflórou teplokrevných živočichů jsou 

mezofilní bakterie, které mají optimum růstu 37°C. V současné době se jim nepřipisuje 

z hlediska hygienického tak velký význam, jako indikátorům fekálního znečištění. Údaje 

o výskytu slouží pouze k informacím o celkovém mikrobiálním znečištění. 

Na konec byla ještě prokázána přítomnost psychrofilních bakterií. Jedná se o bakterie 

s růstovým optimem 20 0C, indikují přítomnost organických látek rychle rozložitelných 

bakteriemi při nízkých teplotách. 

I při stonásobném naředění odpadní vody došlo na Petriho misce při všech testech 

k výraznému pomnožení bakterií na agarech do té míry, že nebylo možné spočítat počet 

KTJ (Kolonie tvořící jednotky).  

Lze soudit, že do vod se dostávají nejen bakterie z vod z hygienických zařízení 

v areálu firmy, ale také přímo z výroby masných výrobků. Dá se předpokládat například 

také přítomnost patogenních rodů Salmonella nebo Shigella, se zdrojem v syrovém masu. 

[44] 

9.6 Hodnocení kvality vod z melioračních kanálů v PR ZaKl 

Pro určení pozaďových hodnot jednotlivých ukazatelů vody v melioračních kanálech, 

byl vybrán kanál, jehož vody se míchají s odpadní vodou ihned za profilem č. 3. Tento 

kanál přitéká směrem od Kravař a po smíchání vod se stáčí do PR. Pro tyto účely byl 

odebrán pouze bodový vzorek. Naměřené hodnoty jsou tedy pouze orientační, 

neboť kvalita vody během roku kolísá. 

Tabulka 20: Kvalita vody v melioračním kanálu za profilem č. 3 

Den T 
[°C] 

Orozp 

[mg/l] 

Pcelk 

[mg/l] 

BSK5 

[mg/l] 

CHSKCr 

[mg/l] 

N-NH4 

[mg/l] 
pH 

NL 

[mg/l] 

10.11.2009 7,4 9,03 15,45 1,63 11,9 0,18396 7,14 4 

Norma EK *) - >9 0,15 3,8 26 0,23 6-9 750 

*) NEK-RP: norma environmentální kvality podle NV 23/2011 Sb. (dříve Imisní standardy) vyjádřená 

jako celoroční průměrná hodnota. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP 

rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném 

reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu. 
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Z měřených ukazatelů byl překročen pouze ukazatel celkový fosfor. Překročení však 

bylo víc než stonásobné, což značí pravděpodobný antropogenní zdroj znečištění fosforem.  

10. Návrh řešení likvidace odpadních vod z firmy MK 

Klemens 

Jako jedno z řešení se jeví předčištění odpadní vody od tuků a nerozpuštěných látek 

a následné vypouštění do veřejné kanalizace. Pro tuky je obvykle udávána koncentrace 

50 mg/l. Pro odkanalizování území městské části Zábřeh je navržena výstavba splaškové 

kanalizace oddílné stokové soustavy, která zajistí transport koncentrovaných odpadních 

vod do prostoru navržené čerpací stanice Zábřeh a odtud do ČOV v Dolním Benešově. 

Kanalizace má být dle plánu rozvoje a vodovodů kanalizací Moravskoslezského kraje 

navržena do konce roku 2013 (viz obrázek 6).  

Odpadní vody z firmy MK Klemens by tvořily asi třetinu celkového objemu. 

V případě vybudování nové kanalizace v Zábřehu bude možné provozovnu masné výroby 

na tuto kanalizaci napojit za dodržení podmínek, které budou stanoveny v kanalizačním 

řádu. Dá se očekávat, že z důvodu nedostatku financí dojde k opoždění výstavby vůči 

původnímu termínu a nebyl tak dodržen ani termín stanovený vodoprávním úřadem 

pro řešení problematiky odpadních vod z masné výroby.  

 

Obrázek 6: Plán nové kanalizace v Dolním Benešově – Zábřehu (zdroj: plánovací dokumentace 

kanalizace v Dolním Benešově) 
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Varianta by byla náročná i ekonomicky, neboť kromě výstavby technologie 

předčištění by bylo nutné platit stočné, které v roce 2012 činí 31,52,- Kč za m3 odvedené 

odpadní vody. To by při roční potřebě vody cca 10 000m3 činilo ročně více 

než 315 tisíc Kč. Z tohoto důvodu je dále navržena technologie pro likvidaci odpadních 

vod přímo v areálu firmy s využitím současné kanalizace. 

10.1 Mechanické předčištění 

Do předčištění budou přitékat jak vody odpadající z provozu, tak z hygienických 

a sociálních zařízení kanalizací tak, jak je to v současné situaci. Je proto vhodné před vtok 

do čerpací jímky umístit hrubé česle k ochraně čerpadel. Ty by měly mít průliny široké 

1 cm a měly by být ručně stírány.  

V čerpací jímce budou osazeny plovákové spínače nebo ultrazvukové čidlo 

k spouštění čerpadel, která budou čerpat vodu na rotační síto. Čerpací jímka musí být 

vybavena dvěma čerpadly pro případ vyřazení jednoho čerpadla z provozu, případně 

pro současný provoz při maximálním přítoku. Na výtlačných potrubích by měly být 

umístěny zpětné klapky. Užitný objem by měl být cca. 5 m3. 

Dále je nutné umístit rotační síta, která se předřazují nejčastěji před flotační jednotku 

a jsou vhodná pro čištění vod obsahujících vznášející se mechanické nečistoty. Voda 

natéká na rotační síto přes zklidňující nátokovou vanu. Síto je tvořeno navinutým drátem 

lichoběžníkového průřezu a mezi jednotlivými závity jsou štěrbiny (možné návrhy 

od 0,25 mm do 1 mm).Odpadní voda je zbavována mechanického znečištění, které ulpívá 

na ploše síta. Nečistoty jsou stírány a padají do kontejneru, předčištěná voda odtéká 

ze spodní části síta.  

Nutný proplach síta proti zalepení tukem se zajistí samotnou odtékající vodou, 

případně teplou vodou z vodovodu. Nutný je také bezpečnostní přepad do čerpací jímky.  

Voda předčištěná mechanicky se bude akumulovat ve vyrovnávací nádrži, kde je 

míchadlo a dvě čerpadla spouštěná plovákovými spínači. Nutné je systém osadit zpětnými 

klapkami a regulací uzavírací klapou. 
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Tabulka 21: Firmy vyrábějící rotační síta, vhodný typ a možná cena i s instalací 

Firma Typ zařízení Cena 
EK Hodonín ROSI 270-500 149 000,- Kč 

 

Tabulka 22: Parametry různých rotačních sít 

Parametr ROSI 1 (0,25 mm) Rotační síto Envi-Pur (0,75mm) 

Max. průtok [m3/h] 2,5 9 
Příkon [kW] 0,12 0,12 
Hmotnost [kg] 80 100 
Průměr válce [mm] 270 300 
Délka válce [mm] 500 500 

10.2 Flotační jednotka 

Flotační jednotky jsou nejčastěji vyráběny a dodávány jako celé jednotky. Součástí 

by mělo být čerpadlo, které zaručuje recirkulaci vody pro sycení vzduchem. Vyflotované 

nečistoty jsou shrabovány z hladiny do nerezové nádrže, která je součástí zařízení. 

Nádrže bývají vytápěny vlastním cirkulačním teplovodním systémem řízeným 

termostatem. Nádrž by musí být vybavena koncovkou pro fekální vůz a bezpečnostním 

přepadem.Kal ze dna flotační jednotky je nutno separovat zvlášť, například do kalové 

jímky. (viz kapitola 9.7) Odtok předčištěné vody z flotační jednotky bude zaústěn 

do vyrovnávací nádrže před biologickou částí. Zařazení koagulační flotace vzhledem 

k obtížnější kontrole procesu, ekonomické stránce a zařazení biologické části nedoporučuji. 

Firmy, které se zabývají instalací flotačních jednotek pro čistírny odpadních vod 

a konkrétní typ flotátoru, jsou uvedeny v tabulce 23.  

Tabulka 23: Příklady firem vyrábějící flotační jednotky, vhodný typ a orientační cena 

Firma Typ Cena 
ASIO Brno AS-FLOT X - 
Envi-Pur FLOTATATOR UF 3,6 1 634 000,- Kč *) 

*) Orientační cena je včetně rotačního síta, průtokoměru, dávkovacího zařízení na flokulant a instalace 
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Tabulka 24: Parametry flotátorů (zdroj:firemní prospekty ASIO s.r.o. a ENVI PUR s.r.o) 

Parametr AS-FLOT 1,5 FLOTATOR UF 3,6 

Maximální průtok [m3/h] 1,5 3,0 
Plocha hladiny [m2] 1,0 1,5 
Účinný objem [m3] 0,75 1,0 
Hmotnost [kg] neudáno 500 
El. příkon čerpadla 4,25 kW 5,5 kW 
Nátok a odtok předčištěné 
vody 

DN 75 DN 65 

Odtok vyflotované pěny DN 110 DN 100 
Odtok sedimentu DN 90 DN 50 
Materiál Nerezová ocel Nerez 1.4301 

Účinnost jednotlivých flotačních jednotek je udávána obvykle všemi výrobci stejně. 

S ohledem na možné technologické problémy se bude pro následný výpočet aktivace 

předpokládat snížení menší (viz tabulka 25). 

Tabulka 25: Účinnost prosté flotace na surovou odpadní vodu udávaná výrobci a pro další výpočet 

aktivace [73] 

Výrobce BSK5 – 40% CHSKCr – 40% EL – 70% NL – 45% 
Výpočet AN BSK5 – 20% CHSKCr – 20% EL – 60% NL – 30% 
Průměrná hodnota na 
odtoku z flotace 

978 mg/l 1896 mg/l 102 mg/l 428 mg/l 

10.3 Vyrovnávací nádrž před aktivační nádrží 

Vyrovnávací nádrž je nutno umístit před biologickou část ČOV tak, 

aby i přes nepracovní dny byl zaručen přítok odpadních vod. Zároveň bude zaručeno 

naředění nejkoncentrovanějších odpadních vod (např. vody z čištění udících komor). 

Vyrovnání také umožní dimenzovat biologickou část na menší průtok než je maximální 

hodinový. 

Voda v nádrži musí být pravidelně promíchávána, aby nedocházelo k usazování 

a zahnívání nerozpuštěných látek. Voda z vyrovnávací nádrže musí být do aktivace 

čerpána cyklovaně, aby byl dosažen požadovaný rovnoměrný průtok 

Průměrný denní průtok je 41 m3. Při pětidenním provozu je to  

3205415 mVtýd =⋅=  
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Vyrovnávací nádrž by měla akumulovat odpadní vodu na dva dny, kdy je areál 

o víkendu mimo provoz, tzn: 

dmQd /2,297205 3
=÷=  

Objem vyrovnávací nádrže by tedy měl být dostatečný na dva dny provozu aktivace.  

34,5822,29 mVvyrov =⋅=  

Pro možné navýšení výroby je možné navrhnout vyrovnávací nádrž na objem 70 m3. 

10.4 Aktivační nádrž 

Biologická část se bude skládat z denitrifikační, nitrifikační části a dosazovací nádrže. 

Odpadní voda z vyrovnávací nádrže bude cyklovaně čerpána do trvale promíchávané 

denitrifikační části aktivace a z ní otvorem ve zdi mezi denitrifikační a nitrifikační částí 

aktivace bude protékat aktivační směs do nitrifikace s jemnobublinným provzdušňováním. 

Dmychadla, zajišťující provzdušňování nitrifikace, by měla mít měnič otáček. Pokud dojde 

k dočerpání odpadní vody z vyrovnávací nádrže, nebo při nižším zatěžování aktivace by se 

mělo automaticky regulovat množství vzduchu přiváděné do provzdušňovacích elementů 

To vyžaduje kontinuální měření koncentrace rozpuštěného kyslíku v nitrifikaci provozním 

oximetrem s následnou automatickou regulací přívodu tlakového vzduchu do nitrifikace. 

Optimální je také instalace zařízení zaručujícího trvalý záznam hodnot. 

Z nitrifikace vtéká aktivační směs do dosazovací nádrže, kde dochází k odsazení 

aktivovaného kalu. Vyčištěná odpadní voda odtéká do recipientu, usazený aktivovaný kal 

bude čerpán ze dna dosazovací nádrže zpět do denitrifikační části aktivace- 

Systém D-N (denitrifikace-nitrifikace) je vhodný pro menší objemy a větší 

koncentrace. Nevýhodou je nutnost větší recirkulace vody z nitrifikační části. Naopak 

odpadá nutnost dávkovat organické látky do denitrifikační části, neboť postačí látky 

obsažené v přitékající odpadní vodě. Pro potlačení vláknitého bytnění kalu je možné 

zařadit anoxický selektor, nebo regeneraci kalu. 
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10.4.1 Parametry aktivace 

Parametry aktivace je třeba zvolit podle dvou kritérií. Prvním kritériem je nutnost 

nitrifikace a denitrifikace, protože zbylou část dusíku, která se nespotřebuje na syntézu 

nové biomasy bude třeba odstranit. Druhým kritériem je nutnost aerobní stabilizace kalu 

přímo v nádrži. Základní parametry jsou dány ČSN EN 12255-6. a uvedeny v tabulce 26. 

Tabulka 26: Typické návrhové hodnoty pro aktivační proces dle ČSN EN 12255-6 

Požadované 
čištění 

Zatížení kalu 
[kg/(kg.d)] 

Koncentrace 
aktivovaného kalu 

[g/l] 

Aerobní 
stáří kalu 

[d] 
Nitrifikace a 
denitrifikace 

0,07 – 0,09 3,0 – 5,0 12 - 15 

Aerobní stabilizace 
kalu 

0,04 – 0,07 3,0 – 5,0 15-30 

Je proto vhodné volit hodnoty mezi těmito uvedenými. Výpočet aktivační nádrže 

bude vycházet především z požadavku na aerobní stabilizaci, neboť množství dusíku 

potřebného k nitrifikaci bude velice malé. Jako vhodné parametry se tedy jeví zatížení kalu 

Bx = 0,06 kg/(kg.d), aerobní stáří kalu 15 dní a koncentrace aktivovaného kalu Xo = 4 g/l.  

Systémy s aerobní stabilizací se navrhují na delší dobu zdržení než je potřebné 

pro dokonalé vyčištění odpadní vody. Proto se počítá potřebná doba zdržení (Θ) pomocí 

zatížení kalu. [43] Pro tento výpočet bude za So využita hodnota z tabulky 25 (hodnota 

BSK5). 

dnyh
BX

S

xo

48,97
06,04

978,02424 0
==

⋅

⋅
==Θ  

význam jednotlivých parametrů je: 

So…koncentrace organických látek 

Xo…koncentrace sušiny AK 

Bx…zatížení kalu 

Dále se vypočítá objem aktivační nádrže pomocí doby zdržení a průtoku (Qd) na ČOV. 

38,1162,294 mQV d =⋅=⋅Θ=  

Celkový objem aktivační nádrže by tedy měl být asi 117m3. 
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Celková zásoba aktivovaného kalu v nádrži je potom při koncentraci AK 4 kg/m3 

asi 467 kg. Hodnota produkce přebytečného kalu je Y =0,7 kg na 1 kg odbouraného BSK5. 

Denní produkce kalu by tak tvořila( při hodnotách na odtoku BSK5 = 15 mg/l): 

dkgYSQPK d /68,197,0)015,0978,0(2,29 =⋅−⋅=⋅∆⋅=  

Pokud má být oxické stáří kalu cca. 15 dní, tak můžeme vypočítat velikost 

denitrifikační části aktivační nádrže. Ta by měla zhruba tvořit pětinu až polovinu celé 

aktivace. Pro celkový objem kalu v nitrifikační části platí: 

kgPKX aerxNIT 2,29568,1915, =⋅=⋅Θ=  

Při koncentraci AK 4 kg/m3 potom objem nitrifikační části vychází na cca 74 m3. 

Zbylá část, tj 43 m3, by měla tvořit denitrifikační část. 

Doba zdržení aktivační směsi je definována pro směs odpadní vody a vratného kalu 

a záleží na recirkulaci vratného kalu. Recirkulace by měla být v našem případě 120% Qd 

a vyjadřuje se jako necirkulační poměr R. 

dh
Rs 85,145,44

)2,11(

90

)1(
==

+
=

+

Θ
=Θ  

Potřebnou oxigenační kapacitu (OC) aeračních zařízení počítáme dle ČSN 75 6402 

pro dlouhodobou aktivaci se stabilizací. Poměr oxigenační kapacity k přivedenému BSK5 

(OC : BSK5) je 2,2. Čili 

dOkgQSOC d /8,622,29978,02,22,2 2⋅=⋅⋅=⋅⋅=  

10.4.2 Nitrifikace a denitrifikace 

Na závěr k aktivaci je třeba ještě určit, jestli objem a zdržení nádrže bude 

pro odstranění dusíku dostatečné. Větší část dusíku bude spotřebována na syntézu nové 

biomasy. Když vyjdeme z tabulky 25 a průměrná hodnota BSK5 po odtoku z flotace je 978 

mg/l, bude průměrná potřeba dusíku k syntéze buněčné hmoty jedna dvacetina 

této hodnoty, tj. 48,9 mg/l. Při průměrné koncentraci dusíku na vtoku do aktivace 79 mg/l 

bude rozdíl k denitrifikaci činit 30,1 mg/l.  

Pro odlišení jednotlivých označení od předchozích výpočtů je používán dolní 

index N. 
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Stáří kalu i jeho zatížení je k nitrifikaci dostatečné. Specifická rychlost nitrifikace 

při pH = 7 a teplotě 15°C je 2,5 g/m3.[43] Doba zdržení potřebná k úplné nitrifikaci je 

pak vypočítána jako: 

dh
Xr

S

oN

N
N 12,001,3

45,2

1,30
==

⋅
=

⋅
=Θ  

Objem nádrže by byl: 

3504,3 mQV dNN =⋅Θ=  

Je tedy patrné, že současný navržený objem oxické části AN je více než postačující 

k nitrifikaci veškerého N-NH4
+. Následující rychlost denitrifikace vypočítáme z rovnice: 

)/(93,15,106,028,71,028,7 hgmgBK XD ⋅=+⋅=+∆⋅=  

kde ∆Bx značí odstraněné látkové zatížení celého systému. Doba potřebná 

k úplné nitrifikaci bude: 

dh
XK

S

oD

D
D 16,089,3

406,0

1,30
==

⋅
=

⋅
=Θ  

a z toho potřebný objem denitrifikační části: 

374,4 mQV dDD =⋅Θ=  

Lze tedy říci, že objemy navržené k aktivačnímu procesu s aerobní stabilizaci kalu 

jsou dostatečné i k úplnému odstranění zbytkového dusíku, který se nevyužije na syntézu 

biomasy. 

10.5 Dosazovací nádrž 

Dosazovací nádrž je nutné zvolit s ohledem na malé průtoky a rovnoměrné čerpání 

během celého dne. Je možné vybrat z typových řad různých výrobců. Například firma 

Kunst s.r.o z Hranic nabízí vhodný typ čtvercové iDNC-1-K s parametry uvedenými 

v tabulce 27.  

V projektové dokumentaci bude nutné doložit vhodnost daného typu DN 

hydraulickým výpočtem. 
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Tabulka 27: Parametry dosazovací nádrže iDNC-1-K [74] 

Šírka nádrže [mm] 3 000 
Výška svislé části nádrže [mm] 1 500 
Celková výška [mm] 3 900 
Celkový objem [m3] 19,73 
Max. hodinový průtok [m3/h] 10,80 

10.6 Srážení fosforu 

Zvýšený obsah celkového fosforu v odpadních vodách a jeho snížení nelze v tomto 

případě řešit levnějším, tj. biologickým odstraněním. Proto je nutné nasadit chemické 

srážení fosforu. V kryté části čistírny (např. v místnosti s flotací) bude umístěno dávkovací 

zařízení roztoku síranu železitého. Hadičkou bude zaústěn na začátek nitrifikační části. 

Při využití hodnot fosforu a BSK5 z tabulek 1 a 25 vypočítáme fosfor potřebný 

k syntéze nové biomasy. Toho by měla být asi jedna setina BSK5 na vstupu do AN, 

tj asi 9,78 mg/l. Zbylý fosfor tj. 65,22 mg/l bude třeba vysrážet chemicky. Dávka, která by 

měla postačovat k vysrážení většiny fosforečnanů, by měla být asi 1,5 násobek jejich 

koncentrace. 

lmgDFe /83,9722,655,1 =⋅=  

Přesnou dávku určí až laboratorní rozbory Pcelk ve vyčištěné vodě a také hodnota 

„p“ stanovená v budoucím vodoprávním rozhodnutí pro vyčištěnou odpadní vodu. 

Nádoba s 41,5 % roztokem síranu železitého (Preflocu) bude umístěna v budově 

předčištění. Při srážení PO4
3- roztokem síranu železitého je produkce chemické sušiny kalu 

2,5 g NL/g Fe3+.[63] 

10.7 Kalové hospodářství 

Pod pojmem kal zahrnuje zákon č. 185/2001 Sb. také kaly z průmyslových ČOV. 

Upraveným kalem se dle tohoto zákona rozumí kal, který byl podroben biologické, 

chemické nebo tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému 

vhodnému procesu tak, že se významně sníží obsah patogenních organismů v kalech, 

a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací. Použitím kalu se dle zákona rozumí jeho 

zapracování do půdy. Využití kalů na zemědělskou půdu je podmíněno tím že kal splňuje 

parametry dané vyhláškou č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů 
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na zemědělské půdě. Vzhledem k blízkosti PR KaZL je nutné také připomenout zákaz 

aplikace na zemědělské půdě, která je součástí chráněných území přírody a krajiny. 

Na čistírně firmy MASOMA přichází v úvahu vznik dvou druhů kalů. Přebytečný kal 

z aktivace a flotační kal. Kvůli rozdílným vlastnostem kalů, především hydrofóbnosti 

flotačního kalu, by se neměly směšovat. 

Nádrž na jímání flotačního kalu bývá obvykle součástí flotačního zařízení. Z nádrže 

je pak tuk odčerpávat pomocí fekálního vozu nebo přes skluz nechat tuk gravitačně padat 

do kontejneru. Tento kal je dále možné využít například v tukovém průmyslu nebo 

při výrobě mýdla. Vše ovšem záleží na konkrétních vlastnostech kalu (především 

hygienický problém) a na možnostech odběratele. 

V případě odstraňování přebytečného aktivovaného kalu je nutno vedle aktivace 

umístit kalojem, do kterého se bude přečerpávat usazený kal z dosazovací nádrže. Čerpadlo 

na dně DN bude mít na výtlaku odbočku do kalojemu. Při uzavření výtlaku do AN 

a otevření odbočky se začne čerpat vratný kal do DN. V kalojemu se kal odsadí, zahustí 

a odsazená voda odtéká zpět do aktivace. Aby došlo k co největšímu zahuštění kalu, měl 

by být kalojem trvale plný, aby hydrostatický tlak zajistil co nejvyšší sušinu odváženého 

kalu. Při čerpání přebytečného kalu do kalojemu naplněného po maximální hladinu odtéká 

odstátá kalová voda zpět do nitrifikace. K tomu se osazuje T kus, který sahá 0,5 metru 

pod hladinu jímky.  

Po zaplnění kalojemu ze tří čtvrtin kalem se na potrubí sahající ke dnu kalojemu 

napojí hadice s bajonetovým závěrem a kal se odváží k likvidaci. Nutné je dodržet dobrý 

přístup k místu fekálním vozem. Objem kalojemu je nutno občas promíchat 

nainstalovaným dmychadlem nebo přivedeným tlakovým vzduchem. V teplém letním 

období hrozí zahnívání kalu a vynášení kalu bioflotačním efektem. Pokud se objem 

kalojemu nepromíchá, kalový strop narůstá a je nesnadné odpouštět z kalojemu odstátou 

kalovou vodu. 

Přečerpávání přebytečného kalu z dosazovací nádrže je možno automatizovat, 

když na výtlačném potrubí vratného kalu z DN a odbočce z něj do kalojemu jsou 

instalovány elektrouzávěry a podle nastavených časů zajišťují čerpání kalu do denitrifikace 

nebo přebytečného kalu do kalojemu.  
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10.8 Automatizace a monitoring 

Průtok odpadní vody čistírnou musí být měřen. Je proto nutné osadit správné měřidlo. 

Tím může být například indukční průtokoměr s automatickým přenosem dat nebo 

na snadno přístupném místě k odčítání a zápisu dat. 

Také veškeré stroje (čerpadla, míchadla, dmychadla) by měly být vybaveny 

součtovými hodinami, aby obsluha mohla odečítat doby chodu a všímat si anomálií. 

Při automatizaci s počítačem je tato činnost přesnější a rychlejší. Také případné havárie je 

možné řešit mnohem rychleji. 

Důležité je také hlídání výšek hladin se signalizací maximální a minimální hladiny, 

měření rozpuštěného kyslíku v nitrifikační části aktivace nejlépe s kontinuálním záznamem. 

Všechny přístroje je nutno chránit před mrazem. 

Souhrné schéma navrhované čistírny je zobrazeno na obrázku 5 

Obrázek 7: Schéma navrhované čistírny OV pro firmu MASOMA 

 

 

11. Závěr 

Pravidelný monitoring tří profilů v přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky 

prokázal, že firmou Jaroslava Klemensová – MASOMA jsou pravidelně překračovány 

emisní standardy i normy environmentální kvality dané současnou legislativou v oblasti 
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vypouštění odpadních vod. Jde o soustavný jev, který je dán nefunkčností stávající čistírny 

odpadních vod a je nutné jej řešit vybudováním zcela nové čistírny. 

Vodoprávnímu úřadu v Hlučíně byl firmou předložen harmonogram pro výstavbu 

ČOV s finálním termínem dne 31. 12. 2012 a navrženy emisní limity na dobu přechodnou, 

které byly schváleny i Povodím Odry s. p. Tyto limity vycházely z mých měření 

na profilu č. 2. Pro návrh nové čistírenské technologie byl proveden týdenní 

hydrotechnický průzkum kvality surové odpadní vody a jejího množství odtékající z areálu 

firmy. Na základě těchto výsledků byla navržena technologie čištění s ohledem 

na nejnovější trendy a ekonomické hledisko 

Všechny prvky čistírny jsou řešeny buď individuálně výpočtem nebo pomocí 

typizovaných řad různých výrobců podle denního látkového a hydraulického zatížení 

ve firmě MASOMA.  

Jako mechanické předčištění byly navrženy hrubé česle a rotační síto, které 

předchází flotační jednotku. Ta by měla pracovat v režimu prosté flotace bez dávkování 

koagulantů Za flotátorem je nutno umístit vyrovnávací nádrž o takovém objemu, 

aby umožňovala jednak navýšení výrobní kapacity ve firmě a především dostatečnou 

zásobu odpadní vody pro biologickou část čistírny především o víkendech, kdy nedochází 

k produkci odpadní vody. Aktivační nádrž by měla mít dvě části – denitrifikační 

a nitrifikační. Denitrifikace je v návrhu předřazena tak, aby v ní bylo dostatek organických 

látek z přitékající vyrovnávací nádrže. Z aktivační nádrže voda odtéká do dosazovací 

nádrže. Do aktivace bude také dávkován síran železitý pro vysrážení zbylého fosforu. 

Řešena je také problematika kalového hospodářství. 

Během monitoringu kvality vody v otevřených melioračních kanálech byl testován 

také nový spektrofotometr firmy MERCK Spectroquant® Pharo 100. Byl odzkoušen 

na různých ukazatelích (CHSKCr, Fe, N-NO3
-), ale především na ukazateli Pcelk. V tomto 

případě, kdy odpadní voda byla velice koncentrovaná a bylo nutné využít rozkladu 

na fosforečnany se využití neosvědčilo. Při různých ředěních byly vykazovány výsledky, 

které se značně lišily od použití peroxodisíranu draselného a molybdenanové metody 

i výsledků akreditované laboratoře.  
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Práce bude předána firmě MASOMA, aby bylo možné ji využít jako podklad 

pro projektovou dokumentaci nové čistírny odpadních vod, která musí být do konce roku 

2012 vybudována. 
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